
FACULTAT DE CIÈNCIES

Secció de Ciències Ambientals

Els agrocombustibles a Catalunya

Proposta d’avaluació d’escenaris de 
futur

Memòria del Projecte Fi de Carrera de Ciències Ambientals

presentada per: Carla Bros Sabrià

i dirigida per: Oriol Costa Fernández

Bellaterra, a 4 de setembre de 2008





3

Preàmbul

El present projecte, “Els agrocombustibles a Catalunya. Proposta d’avaluació d’escenaris 
de futur” s’ha desenvolupat juntament amb el treball  “Els agrocombustibles a Catalunya. 
Mecanismes i efectes de l’europeïtzació a la política pública” realitzat per Alba Prados 
Pascual. Aquestes dues recerques comparteixen l’anàlisi del cas dels agrocombustibles a 
Catalunya, però en el segon projecte es realitza un anàlisi de les influències de l’esfera 
europea i internacional a la política pública a Catalunya. Així doncs, el/la lector/a cal que 
tingui en compte aquesta complementarietat. 
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1.1 Justificació

En els darrers temps els agrocombustibles s’han promocionat com una alternativa 
energètica que ha passat a tenir un pes important a les agendes polítiques internacionals. 
Amb aquesta aposta, que conté tant components energètics, com agrícoles i ambientals, 
es busca solucionar una sèrie de problemàtiques. Per una banda, els agrocarburants es 
plantegen com a substituts dels combustibles fòssils, amb especial atenció a la demanda 
energètica del sector transport, que ha patit un ascens imparable tant per el volum de 
vehicles en el parc automobilístic com en el nombre de desplaçaments a escala mundial. 
Per altra banda, per entendre aquesta promoció, no cal oblidar la preocupació creixent 
sobre el canvi climàtic i el compliment dels compromisos del Protocol de Kyoto, on els 
agrocombustibles es presenten com a una oportunitat per a reduir les emissions de CO2 i 
la resta de gasos d’efecte hivernacle, així com una opció aplicar els anomenats 
Mecanismes de Desenvolupament Net 1 . Finalment, un altre dels reptes dels 
agrocombustibles és el d’oferir un camí per a assegurar el subministrament de 
combustibles pel futur per part dels països importadors, aconseguint reduir la 
dependència amb les regions productores de fuel.

Les dues grans potències econòmiques mundials, els Estats Units i la Unió Europea, en 
els darrers anys s’han llançat a impulsar els biocombustibles amb diferents estratègies, 
legislació i plans, però també amb ajudes fiscals i subvencions per tal d’augmentar la 
quota de mercat dels biocombustibles en el sector dels carburants (Russi, 2007, Pahissa, 
2007). Paral·lelament a la potenciació tant dels EEUU com d’Europa per diferents mitjans, 
un altre grup de països (Brasil, Indonèsia, Argentina o Malàisia) s’ha proposat la 
producció i  exportació a gran escala de productes agrícoles susceptibles de ser 
convertits en agrocombustibles, donades unes millors condicions de terra i clima. En 
països amb economies emergents, com la Xina i Índia, amb un parc automobilístic 
creixent  (Bravo, 2007) també s’espera que es pugui buscar en els agrocarburants una 
resposta a les demandes energètiques del transport. Aquestes emergents relacions 
comercials responen a una nova geopolítica associada als agrocombustibles que resulta 
interessant d’estudiar. 

Dins l’etiqueta de biocombustibles o biocarburants es troben un bon nombre de 
tecnologies o produccions, que molts cops queden amagades sota la mateixa 
denominació. Progressivament s’ha anat destapant la complexitat d’aquesta nova energia 
i els impactes de la seva implementació. Aquests fets han provocat un intens debat, 
existint en alguns casos canvis en les argumentacions d’alguns dels actors o aparició 
d’altres agents que anteriorment no havien estat considerats en el debat. Des de diferents 
sectors es comencen a qüestionar alguns aspectes relacionats amb l’aplicació a gran 
escala. Les crítiques van dirigides a la relació directa entre els agrocombustibles i la 
sobirania alimentària de molts països del sud, així com altres impactes ambientals i 
socials que no havien estat considerats fins ara, com els impactes associats als 

                                                     
1 El Mecanisme de Desenvolupament Net (MDN) té el seu origen en el Protocol de Kyoto i es crea amb el 
propòsit d’ajudar les Parts no incloses a l'Annex I a aconseguir un desenvolupament sostenible i contribuir 
a l'objectiu últim de la Convenció” a través de projectes de reducció d’emissions a altres països (Protocol 
de Kyoto, article 12.2 ,2007).
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monocultius, la necessitat de comptabilitzar les emissions de CO2 en tot el cicle de vida o 
l’ús d’espècies transgèniques per tal d’augmentar les productivitats. Així doncs, el 
plantejament de tots aquests factors revela la gran complexitat d’aquesta qüestió. 

Aquesta varietat de factors i l’entrada dels agrocombustibles en les agendes polítiques, 
socials i mediàtiques ha comportat una incipient literatura. Així, s’ha estudiat l’impacte 
dels biocombustibles en les relacions entre el Nord i el Sud (Vargas, 2007), s’han realitzat 
balanços energètics i d’emissions de CO2 (CIEMAT, 2007), s’han efectuat anàlisis de
cicle de vida (Patzek, 2005), etc. Aquest treball pretén, modestament, aportar una 
perspectiva fins ara no abordada. La intenció és aportar nous elements, com seria
l’anàlisi de les polítiques públiques sobre els agrocombustibles a Catalunya. El present 
estudi focalitza els biocombustibles com aquells obtinguts a partir de biomassa procedent 
de cultius agrícoles amb finalitats energètiques, i no existien recerques sobre aquesta 
temàtica des de la perspectiva de l’anàlisi de les polítiques públiques a l’àmbit català2.

Un anàlisi de caire regional sobre el procés de la política pública dels agrocombustibles 
ofereix diferents potencialitats. En primer lloc, l’estudi de les polítiques públiques al 
territori català resulta rellevant tenint en compte que aquestes són les que condicionen el 
present i futur del medi ambient a Catalunya. L’anàlisi de les polítiques i el procés que 
segueixen pot permetre conèixer com ha estat aquesta dinàmica i les implicacions que 
pot tenir en un territori concret. En el cas dels biocombustibles, estudiar el procés que ha 
seguit la política permet veure quins són els objectius, la forma de la presa de decisions i 
les implicacions ambientals. En segon lloc, una escala d’anàlisi regional permet una 
recerca útil i amb capacitat d’incidir en el procés al territori. L’estudi del procés, basat en 
l’aproximació als actors i els seus discursos així com els espais d’interrelació entre ells 
ens pot oferir eines per millorar la presa de decisions. 

1.2 Objectius

Els objectius generals d’aquest treball són: 

 Elaborar un anàlisi del debat sobre els agrocombustibles i el procés de la política 
pública d’impuls d’aquests a Catalunya, des de l’aparició del problema, passant per la 
seva inclusió en l’agenda, redacció, implantació i avaluació.

 Elaborar una proposta d’avaluació de l’aplicació dels agrocombustibles a Catalunya, 
mitjançant una metodologia participativa.

Els objectius específics a perseguir en la realització de l’anàlisi són els següents:

                                                     
2 Neus Puy i Marimón va presentar el seu treball de recerca del Doctorat de Ciències Ambiental a la UAB 
al març de 2006  Avaluació Integrada de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal a Catalunya. En 
aquesta recerca també es presentava un anàlisi dels actors que intervenen en el camp dels 
biocombustibles, però en aquest cas provinents de l’aprofitament de la biomassa forestal. 
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- Caracteritzar el marc energètic, normatiu i d’argumentacions en què es donen les 
polítiques d’agrocombustibles. Alhora esbrinar i explicar les causes que marquen 
l’interès per aquesta nova aposta energètica. 

- Realitzar una diagnosi del contingut i l’estat de la política pública en qüestió, 
bàsicament materialitzada en l’apartat sobre biocarburants en el Pla d’Energia de 
Catalunya 2006-2015.

- Reconèixer els actors que han intervingut en el procés i els seus recursos, així 
com la seva posició i el paper que han desenvolupat. 

- Identificar les variables del debat a Catalunya i la posició dels diferents actors en 
relació a aquestes.

- Identificar les interaccions que hi ha entre els actors implicats, i veure com 
aquestes han afectat al procés de definició, elaboració i implementació de la 
política pública, així com l’estat del debat sobre els agrocombustibles a nivell 
català.

Un cop finalitzada l’elaboració aquesta anàlisi, han existit dues línies de recerca 
derivades. En primer lloc, el treball d’Alba Prados Pascual, Els agrocombustibles a 
Catalunya. Mecanismes i efectes de l’europeïtzació en la política pública, s’encarrega de 
realitzar una anàlisi de les relacions entre la política a nivell català amb altres esferes, 
especialment l’europea. En segon lloc, en el present treball s’elabora una proposta 
d’avaluació integrada d’alternatives d’aplicació de la política pública dels 
agrocombustibles a Catalunya, a través d’una metodologia participativa. Els objectius 
específics que se’n deriven són:

- Elaborar  escenaris de futur de l’aplicació de la política pública dels 
agrocombustibles al territori català.

- Dissenyar una metodologia participativa de valoració d’aquest escenaris amb els 
actors implicats en el debat a nivell català, identificats en l’anàlisi previ.

- Dissenyar una metodologia participativa per a l’elaboració de nous escenaris de 
futur.

1.3 Estructura

El present treball consta de cinc capítols. En el capítol introductori i el d’antecedents es 
busca contextualitzar al lector/a en la recerca entorn als agrocombustibles. A continuació, 
es planteja l’anàlisi del nivell català pel que fa aquesta política i el debat associat. 
Posteriorment, s’exposa la proposta d’avaluació d’escenaris de futur d’implementació dels 
agrocombustibles a Catalunya. Per últim, les conclusions mostren les aportacions més 
importants realitzades i els comentaris finals. 
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En l’apartat introductori es fa l’exposició de la justificació, els objectius, la metodologia i el 
calendari, així com l’estructura de la memòria.

Un cop coneguts els aspectes introductoris, en el capítol segon es pretén ubicar el/la 
lector/a en el marc en el que apareixen els objectius. En primer lloc, l’apartat de 
consideracions preliminars permetran conèixer de forma breu l’evolució de l’ús de 
combustibles provinents de material agrícola així com alguns apunts tècnics necessaris. 
A continuació es busca situar al lector/a en el context d’aparició de l’aposta dels 
agrocombustibles, des del punt de vista de la situació energètica, però també normativa 
així com la situació del debat generat i els principals arguments que han estat utilitzats. 

En el tercer capítol es realitza l’estudi de cas on mostra en primer lloc el marc teòric amb 
el qual es realitzarà l’anàlisi dels agrocombustibles a Catalunya. A continuació, es 
presenten les característiques més rellevants del PEC (2006-2015) en relació als 
agrocombustibles, els actors a través de la seva implicació en les diferents fases de la 
política pública, les diferents variables del debat i per últim, un anàlisi de les interrelacions 
i aliances creats durant el procés i, finalment, s’exposen les conclusions d’aquesta 
primera part de l’estudi. 

El quart capítol consta de la proposta realitzada per tal d’avaluar de forma 
multidimensional i multicriterial l’aplicació dels agrocombustibles a Catalunya. La proposta 
tracta de, a partir d’uns escenaris de futur prèviament definits i l’establiment de múltiples 
variables a valorar, dissenyar un procés participatiu per tal d’avaluar els diferents 
escenaris d’implementació així com l’elaboració de nous escenaris per part dels actors 
identificats en l’anàlisi del debat a Catalunya. Finalment, s’exposen les conclusions 
principals de la metodologia emprada, les limitacions i potencialitats de la proposta i les 
modificacions o consideracions a tenir en compte en la realització d’avaluacions
posteriors.

Per últim, es mostraran les conclusions obtingudes, intentant destacar aspectes aportats 
per la recerca, limitacions d’aquesta i aspectes que podrien ocupar futures recerques. 

1.4 Metodologia i calendari

La metodologia utilitzada en aquest estudi combina la documentació bibliogràfica amb la  
recerca directa. El treball realitzat es pot definir i estructurar en diferents fases, que són 
les següents:

Fase 1: Definició de l’anàlisi del agrocombustibles a Catalunya.

- Formació de l’equip de treball i definició dels primers objectius generals. 
- Primer contacte amb el tutor.
- Definició i contextualització de la temàtica.

Per a la definició i concreció de l’objecte d’estudi s’ha realitzat la consulta de articles 
científics, s’ha assistit al curs organitzat per l’Observatori del Deute en la Globalització 
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“Dels agrocombustibles als bionegocis” (octubre i novembre de 2007), la conferència del 
cicle “La ciència a debat” en la sessió “Els biocombustibles i el futur de l’energia” 
organitzat pel Parc Científic de Barcelona (març 2008), així com a les IV Jornades del 
Biodièsel organitzades per l’Associació Catalana del Biodièsel (12 juny de 2008, a la 
UAB).

Per a la realització de la contextualització i la redacció dels antecedents s’ha elaborat una 
recerca i lectura de documents oficials, fonts estadístiques, publicacions científiques que 
han servit de suport per a l’apartat de consideracions preliminars així com pel context 
energètic. D’altra banda, s’ha fet un recull de les normes a nivell estatal i local en matèria 
energètica, així com una recerca en estratègies, directives i notificacions en el marc de la 
Unió Europea.

Fase 2: Recerca de l’anàlisi dels agrocombustibles a Catalunya .

- Identificació i primer contacte amb els actors implicats.
- Definició de la informació necessària, preparació i realització de les entrevistes3.
- Recopilació de material dels actors i sobre el debat a nivell català.

Per a la identificació dels actors implicats va elaborar-se una recerca, primerament dels 
actors públics que es considerava que haurien de veure’s afectats, de manera que es va 
elaborar un llistat dels Departaments de la Generalitat que tractaven matèria energètica, 
medi ambient i agricultura. Per a la recerca d’actors socials implicats es van seguir 
aquests mateixos eixos, però aplicats als grups d’opinió, sindicats o organitzacions. 

El disseny de les entrevistes, va realitzar-se de forma comuna, si bé per cada un dels 
actors calia valorar aspectes que s’havien d’aprofundir o tractar de forma diferent, es 
varen definir una sèrie de preguntes que havien de constar en totes les entrevistes per tal 
d’assolir determinats objectius de l’estudi:

Taula 1.1 Estructura de les entrevistes als agents. Font: Elaboració pròpia
Pregunta Objectiu

Presentació de  l’estudi i l’objectiu del treball Facilitar la contextualització de 
l’entrevistat/da i justificació de l’entrevista. 
Evitar informacions no rellevants per l’estudi.

Posició general respecte els 
agrocombustibles i fonts d’informació

Conèixer els diferents posicionaments dels 
actors a grans trets

Valoració de l’aplicabilitat a Catalunya, 
segons les característiques del territori i la 
estructura socioeconòmica

Estudiar la percepció dels actors a nivell local 
sobre la política i la aposta energètica de 
forma aplicada i evitar posicionaments a 
nivells superiors.

Variació del potencial d’aquesta aposta si 
variessin algunes qüestions respecte 
l’escenari actual

Identificar les variables que guien i articulen 
el debat dels agrocombustibles i les 
principals preocupacions dels actors

                                                     
3 Totes les entrevistes es troben en els Anexos.



Capítol 1. Introducció

18

Relació o debat amb altres actors i poders 
públics

Estudiar les relacions entre els actors, 
formació de coalicions o coordinació i 
elaborar una xarxa d’interacció.

A partir de les entrevistes s’ha aconseguit el material que han elaborat els propis actors, o 
material extern que citen com a font d’informació. 

Fase 3: Anàlisi de la recerca i la informació obtinguda. Redacció de 
l’anàlisi dels agrocombustibles a Catalunya.

- Interpretació de la informació i elaboració de material analític 
- Redacció 

Un cop realitzat tot el treball de recerca en les entrevistes i contacte amb els actors, la 
informació ha estat organitzada i redactada de forma explicativa, amb el suport de gràfics 
i figures. La redacció ha estat sotmesa a revisió per part del tutor a través de reunions via 
electrònica.

Fase 4: Definició i recerca sobre metodologies participatives

- Definició i contextualització 
- Estudi d’altres treballs amb temàtica similar.

Un cop finalitzat l’anàlisi del procés a Catalunya, s’inicia l’estudi del marc teòric de la 
sociologia participativa i metodologies per a dur a terme una proposta d’avaluació 
integrada de la política dels agrocombustibles a Catalunya. 

Aquesta fase s’ha desenvolupat mitjançant una recerca bibliogràfica, amb llibres, articles, 
sobre la temàtica a tractar, per a la posterior elaboració i disseny d’una proposta 
d’avaluació. 

Fase 5:  Disseny i  redacció de la proposta d’avaluació de la política

- Recopilació de la informació recollida sobre el marc teòric i sobre la política dels 
agrocombustibles a Catalunya, així com dels actors en el debat i les seves posicions 
- Elaboració del disseny, redacció de la proposta i del document de treball per als 
participants del procés participatiu. 

El disseny i la redacció de la proposta s’han realitzat amb l’ajuda de Neus Puy, que ha 
realitzat el treball de recerca del Doctorat en Ciències Ambientals sobre una AIP de 
l’aprofitament energètic de la biomassa forestal a Catalunya, i Elisabet Roca que ha 
realitzat múltiples recerques basades en l’AIP.
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Taula 1.2 Calendari de la realització del projecte. Curs 2007-2008
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Octubre

Formació de l’equip de treball i 
definició dels primers objectius 

generals. Primer contacte amb el 
tutor

Novembre

Desembre

Definició i contextualització de la 
temàtica

Gener

Identificació i primer contacte 
amb els actors implicats.
Definició de la informació 

necessària i preparació de les 
entrevistes.

Febrer

Març
Realització d’entrevistes

Abril Recopilació de material dels 
actors i sobre el debat

Interpretació de la informació i 
elaboració de material analític

Redacció

Maig
Interpretació de la informació i 
elaboració de material analític

Redacció

Juny Redacció

Juliol

Definició i contextualització.
Estudi d’altres treballs amb 

temàtica similar.

Agost

Elaboració del disseny del 
procés participatiu i dels 

documents de treball per als 
participants.

Redacció 

Setembre Presentació i defensa del projecte

Font: Elaboració pròpia
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En aquest capítol es presentaran les principals característiques contextuals i de debat 
que marquen l’aparició de les polítiques d’agrocombustibles. En primer lloc, el primer 
subcapítol s’exposen les consideracions prèvies. En segon lloc, es fa una aproximació al 
context energètic, destacant diferents variables que poden explicar l’interès en la cerca 
d’una nova font energètica pel sector transport. A continuació, es presenta el marc 
normatiu a nivell mundial, europeu i espanyol en relació als agrocombustibles, destacant 
els objectius vinculants i l’evolució d’aquest. Per últim, s’expliquen els principals 
arguments que apareixen en el debat entorn als agrocombustibles des de diferents 
sectors.

Així doncs, l’objectiu d’aquest capítol és emmarcar la política i presa de decisions a 
Catalunya, donant eines per tal d’entendre’l a través de diferents òptiques.

2.1 Consideracions prèvies

Aquest primer subcapítol presenta les consideracions prèvies per emmarcar els aspectes 
més tècnics del present estudi. En primer lloc, es presenta una breu història de l’ús dels 
combustibles d’origen agrícola en els segles XIX i XX. A continuació, s’expliquen els  
aspectes conceptuals i terminològics relacionats dels agrocombustibles, fent èmfasi en 
els tipus de combustibles que es consideren al llarg d’aquest treball. Aquestes 
consideracions són rellevants en la mesura que en el debat actual sovint es barregen 
dins l’etiqueta de biocombustibles una gran varietat de combustibles amb origen divers de 
la matèria primera (biomassa forestal, residus agrícoles, olis reciclats etc.). La 
consideració d’un o altre origen pot fer variar els impactes associats des de una 
perspectiva econòmica, energètica, social i ambiental.

2.1.1 Breu història de la utilització de combustibles d’origen agrícola

La utilització de carburants alternatius al petroli no és un descobriment recent, malgrat 
que en els darrers anys han tingut un reconeixement més generalitzat, ja des de mitjans 
del segle XIX van començar-se a emprar olis vegetals amb finalitat de carburants 
energètics. Rudolph Diesel l’any 1890 va presentar els seus invents a la Exhibició 
Mundial a París, entre els quals hi havia un automòbil que corria amb oli de cacauet, 
inventat a petició del govern francès, interessat en què les seves colònies fossin 
independents energèticament. Per una altra banda, els automòbils de Henry Ford, 
incloent el famós model T de l’any 1908, estaven dissenyats per a funcionar amb etanol 
(Russi, 2007).  Fins als anys 40, molts dels governs europeus que tenien colònies 
africanes van mostrar un gran interès en la utilització de combustibles a partir d’olis 
vegetals per tal d’assegurar-hi la independència energètica (Knothe, 2005, citat a Russi 
2007)

De totes maneres, aquests carburants van ser relegats a un segon pla per l’entrada dels 
combustibles fòssils, ja que el seu refinament resultava més barat. A més, es va 
desacreditar l’ús de la biomassa amb finalitats energètiques pels requeriments de terra 
que suposaven els cultius. Les indústries automobilístiques van modificar l’invent de 
Diesel per a la utilització dels subproductes del refinament del petroli, que va ser 



Capítol 2. Antecedents

24

anomenat dièsel en el seu honor, fet que va suposar deixar de banda la viabilitat els olis 
vegetals com a carburants (Russi, 2007). 

No va ser fins l’any 1973, amb la crisi del petroli, que es va començar a considerar la 
dependència del petroli com un fet preocupant per part dels països occidentals. Aquesta 
situació es visualitzava com un perill per a les seves economies, que eren fortament 
tecnificades i lligades a grans necessitats energètiques.  És doncs en aquest moment on 
torna a agafar força la recerca en carburants alternatius al petroli per a disminuir la 
dependència energètica de l’exterior, veient-se com una forma d’assegurar el 
subministrament i evitar les grans pujades de preu, sense haver de realitzar canvis 
estructurals en el sistema ja que la seva utilització no requeria grans modificacions 
tècniques dels automòbils.

Tot i que aquestes fossin les principals preocupacions que van fer reactivar la recerca en 
carburants d’origen vegetal, als anys 80 i especialment principis dels 90, apareixen un 
bon nombre de publicacions que ressalten els problemes ambientals i de salut associats 
a l’ús de combustibles fòssils, contribuint al foment de la seva recerca.

En aquest context, als anys 90, EEUU i alguns països europeus comencen a desplegar 
normativa per tal de substituir l’ús dels combustibles fòssils, i apareixen les primeres 
experiències de producció de carburants a partir d’olis vegetals.

2.1.2 Descripció dels agrocombustibles

El terme biomassa es refereix al “conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o 
animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial” 
(ICAEN, 2005). Dins del terme genèric de biomassa hi ha diversos productes que poden 
ser de tipus forestal, agrícola, ramaders o de la indústria agroalimentària o també 
provinent de la fracció orgànica dels residus municipals i industrials (veure figura 2.1).  
Aquests productes mitjançant processos de valoració energètica de tipus físicoquímics, 
termoquímics, bioquímics i/o químics es transformen en un ventall de productes 
susceptibles de ser emprats energèticament 

Dins de l’energia de la biomassa, es troba l’aprofitament energètic de cultius agrícoles 
(cultius energètics), anomenats a partir d’ara agrocombustibles4. Són múltiples els noms 
que s’han utilitzat, biocombustibles, biocarburants, agrocarburants. En aquest estudi 
s’utilitzarà el terme agrocombustibles per evitar la connotació ecològica de per se que li 
dona el prefix bio, i per centrar la recerca només en els carburants obtinguts de cultius 
agrícoles, excloent així l’aprofitament de residus agrícoles, biomassa forestal o olis 
reciclats. 

                                                     
4 La distinció conceptual entre ’”agrocombustibles i “biocombustibles” va ser proposada per Vía 
Campesina, un moviment internacional de camperols, a principis del 2007. La utilització del prefix BIO pot 
ser en alguns casos perniciosa, ja que també els carburants fòssils són biològics, però en els cas dels 
biocombustibles des d’alguns sectors s’ha volgut mostrar com a “producte verd” amb connotacions 
ecològiques.
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Figura 2.1  Esquema del circuit dels diferents productes considerats com a biomassa susceptible 
de ser aprofitada energèticament.

Font: Pla de l’Energia de Catalunya (2006-2015)

Mitjançant un procés de fermentació i destil·lació de productes vegetals rics en sucres  o 
midó (com serien la remolatxa, la canya, cereals o tubercles) s’obté el bioetanol, que és 
utilitzat com a substitut de la benzina. La transesterificació o esterificació metílica és un 
procés a través del qual, a partir d’olis vegetals crus de cultius de llavors oleaginoses 
(com la soja, la colza, el gira-sol) s’obté el biodièsel. Aquest últim producte és de gran 
importància en el present estudi, doncs Europa té un parc automobilístic basat en el 
dièsel, i en conseqüència, els interessos i normatives giren entorn al biodiesel més que al 
bioetanol. El biodièsel pot obtenir-se també a partir del processament d’olis reciclats o 
greixos animals, entre altres, no obstant, aquests productes i processos productius no 
seran objecte d’estudi en aquest treball.

En el diagrama de fluxos de la figura 2.2, es pot observar el cicle de vida de la biomassa 
utilitzada per a la obtenció d’agrocombustibles. Es denota com la seva producció 
requereix del funcionament i l’estructura dels ecosistemes terrestres en la seva forma 
agrícola, i aquests alhora necessiten aportacions de combustible, fertilitzants i altres béns 
i serveis de caràcter socioeconòmic per suplir les pèrdues que s’ocasionen als 
ecosistemes i per al desenvolupament de les plantes. Els requeriments principals per als 
cultius energètics són doncs combustible, fertilitzants, pesticides, materials biòtics i 
geòtics, treball i serveis, sòl i aigua com a principal requeriment en termes de massa. 
(Giampietro i Ugliati, 2005)
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Figura 2.2  Diagrama del procés productiu dels agrocombustibles.

Font: Elaboració pròpia, adaptat de Giampietro i Ugliati, 2005.

2.2 Context energètic 

L’aparició dels agrocombustibles com a aposta energètica s’emmarca en un context 
energètic caracteritzat per la preocupació per l’esgotament del petroli i la importància 
política i social creixent pel canvi climàtic. Així doncs, per entendre la presa de decisions 
a Catalunya no es pot deixar de banda la situació a nivell mundial, així com l’escala 
europea i estatal en l’àmbit de l’energia. En aquest apartat es pretén donar algunes idees 
clau que marquen el panorama energètic.
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2.2.1 Distribució desigual de la producció i el consum de l’energia 

La producció d’energia a nivell mundial és clarament desigual; existeixen zones que
esdevenen pols amb uns valors relatius de nivells de producció molt elevats respecte 
d’altres. Així doncs, existeixen dos grans focus de producció; la Xina i els EEUU 
representaven l’any 2005 al voltant del 14%, cadascun d’ells, de la producció mundial 
estimada. Al mateix temps es troben regions com Oceania, Amèrica Llatina o Àfrica que 
no sobrepassen el 5% de la producció energètica global (AIE, 2007).

D’altra banda, veiem que el consum energètic està distribuït de forma similar; com a pols 
consumidors destaquen Amèrica del Nord i la regió asiàtica - incloent Xina -, on es 
registren valors que oscil·len entre els 2.340 i 2.920 Mtep (milions de tones en 
equivalents en petroli). Cal destacar també la importància d’Europa com a gran 
consumidor energètic, que es situa en una segona categoria de regions consumidores, 
amb valors estimats entre els 1.740 i 2.340 Mtep l’any 2006 (AIE, 2007). 

Així doncs, les relacions entre consum i producció energètica dels diferents països i 
regions desemboquen en un important mercat d’importació/exportació d’energia. En la 
figura 2.3 es representa el mapa de importacions i exportacions, alhora que es poden 
extreure trets de la situació de dependències energètiques a escala global. En primer lloc, 
es pot observar, representat en color taronja, els estats o regions importadores i, en color 
verd, els països exportadors. Amèrica del Nord, Europa i Austràlia, mostren valors de 
importacions netes d’entre 410 i 770 Mtep. Pel que fa a les exportacions, destacaria 
l’Orient Mitjà com a màxim exportador (AIE, 2006). 

Figura 2.3 Importació neta d’energia a nivell mundial.

Font: AIE, 2006

Europa representa una de les regions amb nivells de demanda energètica més elevats i 
majors importacions d’energia. L’any 2005 les importacions totals ascendien a 1.442 
Mtep, de les quals aproximadament el 50% corresponien a petroli (EUROSTAT, 2007). 
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La UE és deficitària en la producció de petroli, gas natural i carbó; tres combustibles 
fòssils que es troben entre les fonts principals de consum energètic com es veurà en 
detall més endavant. D’aquesta manera, la dependència europea exterior en matèria 
d’energia es situa actualment al voltant del 50%, tot i que es preveu un augment de fins el 
65% per el 2030, a causa de la disminució de la producció de fonts d’energia primària 
pròpies i a l’augment del consum d’aquests recursos fòssils ( PEC 2006-2015).

La situació a Espanya encara és més aguditzada pel que fa al nivell de dependència; 
estimacions de l’any 2003 marcaven nivells de dependència propers al 80% (Secretaria 
General de Energia, 2004). Catalunya alhora no està exempta d’afectació sobre les 
dinàmiques a nivell internacional; en trobar-se en el marc europeu, el context energètic 
català està caracteritzat per una elevada taxa d’importació neta, en percentatges similars 
al conjunt espanyol.

2.2.2 Augment de la demanda energètica

Sense dubte, un dels trets clau per entendre l’aparició dels agrocombustibles com a 
aposta energètica són els augments de la demanda energètica en els darrers anys i les 
projeccions esperades. 

En els últims 30 anys, la demanda energètica global ha augmentat aproximadament el 
60% (AIE, 2007), sent aquest ascens més acusat en el darrer període 2003-2008 (OCDE, 
2007).  Segons les projeccions de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), entre el 
1997 i el 2020 la demanda mundial d’energia primària s’haurà incrementat un 57%. 
Només els països de l’OCDE han passat de 3.762 Mtep a 5.506 Mtep entre l’any 1973 i el 
2004. Tot i que l’OCDE ha passat a representar el 49,8% del consum d’energia primària 
respecte al 62,3% que representava l’any 1973, aquesta tendència a la baixa no es deu a 
un possible canvi en els hàbits o en les dinàmiques energètiques, sinó a la creixent 
demanda de les anomenades economies emergents, especialment la Xina i la Índia, que 
provoquen la disminució del pes relatiu dels països de l’OCDE en el conjunt mundial (AIE, 
2006).

Un dels trets característics de l’energia a l’Estat espanyol ha estat el fort increment de la 
demanda: actualment es consumeixen 132 Mtep, gairebé un augment del  50% en només 
vint anys. Catalunya també segueix la tendència a l’augment del consum energètic, amb 
unes pautes similars a les seguides pel conjunt de l’Estat (PEC, 2006).

2.2.3 La importància de les diferents fonts energètiques: l’hegemonia 
del petroli versus diversificació energètica

Un altre dels aspectes clau per entendre el context d’implementació dels 
agrocombustibles és la contribució de les diferents fonts energètiques en el 
subministrament d’energia primària, especialment en els països amb elevats consums 
per càpita. 
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Gràfic 2.1 Consum d’energia primària per fonts energètiques en els països de l’OCDE (2003)
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Font: Elaboració pròpia a partir de AIE Bioenergy, 2006.

Com es pot observar en el Gràfic 2.1, el consum d’energia als països de l’OCDE està 
dominat pel petroli amb un 40,7% del total, comparant amb l’aportació del gas com a 
segona font energètica més important. Cal afegir que, segons les projeccions 
energètiques elaborades per l’AIE, l’any 2020 els combustibles fòssils encara 
representaran el 90% del consum d’energia global. 

Aquesta situació de dependència dels combustibles fòssils s’associa a una situació de 
risc energètica bàsicament per tres motius. Per una banda, la teoria de Hubbert que 
estudia l’evolució de les reserves de petroli i l’anomenat peack-oil, marcava el punt alt de 
la producció (extracció) del petroli a nivell mundial l’any 2015, descendint un 7% cada any 
(EWG, 2007). Es considera que hi ha un desequilibri entre la demanda i la oferta prevista 
des d’ara fins l’any 2015, amb una diferència de 12,5 milions de barrils diaris (AIE, 2005). 
Per altra banda, la pujada esperable dels preus i els efectes en les economies, 
especialment a EEUU i Europa. Finalment, la necessitat d’obtenir energia dels 
combustibles fòssils portarà a l’explotació de jaciments amb taxes de retorn cada vegada 
més petites, és a dir, que la relació entre la energia invertida i l’obtinguda serà més 
desfavorable energèticament.

Fixant-se ara en les energies renovables, en concret amb l’aportació de la biomassa i els 
residus, es pot observar com representen un valor poc significatiu en el consum. De fet, 
el consum de biomassa com a font energètica del conjunt de països desenvolupats 
representa un 23.3% del global, mentre que en regions com Àfrica i Àsia, en suposa el 
21,1 % i el 43,6 %. (FAE citat a Russi, 2006). 

Pel que fa a la situació europea, hi ha aspectes a destacar tant pel que fa al consum com 
en la producció. Les fonts energètiques europees presenten unes proporcions ben 
diferents pel què fa a la producció. Com a font principal tenim l’energia nuclear (30% del 
total), seguida del gas natural (21%). Tot i això la situació del consum d’energia segons 
les fonts energètiques segueix una pauta similar a la presentada pels països de l’OCDE 
en el paràgraf anterior, però amb augments de l’energia natural i el gas natural que 
resulten d’una lleugera disminució del consum de petroli total (EUROSTAT,  2007).
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En el marc de l’Estat espanyol, per altra banda, ha estat clau en l’últim quart de segle la 
tendència a la diversificació de les fonts de subministrament energètic. Aquesta 
diversificació ha suposat una disminució del pes del petroli i el carbó, amb l’augment del 
gas natural i l’energia nuclear com a fonts energètiques. Tot i que la reducció de la 
participació marginal del petroli ha passat del 70% al 50%, aquest percentatge encara 
representa un valor molt destacable en el panorama energètic estatal. Finalment, pel que 
fa a les energies renovables la seva aportació ha augmentat fins al 6% (EUROSTAT, 
2005).

A Catalunya, l’hegemonia del petroli com a font energètica segueix sent un tret molt 
destacable, suposant el 2003 un 48,1% del consum d’energia primària. El gas natural i 
l’energia nuclear són també capdavanteres després del petroli, amb percentatges amb un 
21,9% i un 24,7% de incidència en el consum energètic. Les energies renovables 
representaven el 2003 un 3,2 % del total del consum d’energia primària, menor que el 
percentatge calculada per a l’Estat Espanyol en conjunt. Tot i que en els darrers anys
hagi pogut augmentar algun punt, segueix suposant una molt petita contribució (PEC, 
2006)

2.2.4 El transport: un sector clau pels agrocombustibles

Per últim, cal destacar la importància de la relació del sector transport amb l’aposta dels 
agrocombustibles. Al conjunt d’Europa el sector transport representa un 31,30% (PEC, 
2006) i a Catalunya és responsable del 37,70% del consum de l’energia final, com es pot 
veure al Gràfic 2.2. 

A Catalunya els carburants representen la principal font 
d’energètica del sector de transports, amb un 61% de 
consum de gasoil i un 24,4 % de benzina (PEC, 2006).

Durant els últims vint anys les ciutats del territori català 
han assistit a una profunda transformació pel que fa a 
les formes que ha presentat el creixement urbà, 
donant-se pas a un model de territori caracteritzat per 
les tendències de dispersió de la residència, i un major 
pes de les ciutats intermèdies i petites (Muñoz F, 2007). 
Observant dades de l’IDESCAT pel que fa a la mobilitat  
es pot constatar l’augment de la importància del vehicle 
privat en trajectes quotidians al lloc de treball, estudis i 
altres. L’any 2001 aproximadament el 48% dels 
desplaçaments de mobilitat obligada (treball i estudi) es 
realitzaven a través de transport privat i un 2,3% 
combinació de transport col·lectiu i privat. En un 20% 
dels desplaçaments aproximadament s’utilitzava el 
transport públic i a prop del 27% per altres mitjans 
(IDESCAT, 2001).

Font: Pla de l’Energia de Catalunya 
2006-2015

Gràfic 2.2  Consum  d’energia final a 
Catalunya per sectors consumidors 
l’any 2003
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La dispersió urbana, a part dels impactes socials associats, té efectes en el medi ambient. 
Per una banda, aquesta nova pauta de localització residencial suposa elevades factures 
energètiques, especialment en il·luminació, refrigeració i calefacció. Per altra banda, la 
baixa densitat dels emplaçaments dispersos dificulta la bona cobertura de transport públic, 
portant lligat un augment del nombre de trajectes i distància recorreguda en transport 
privat, especialment de mobilitat obligada. (Muñiz, 2001). Aquest fet cal relacionar-lo amb 
l’augment  de les emissions de GEH. Les emissions de GEH a Espanya havien crescut 
un 45,61% l’any 2004 respecte el llindar del 1990 (Nieto, Santamarta, 2005), sent les 
emissions del sector transport molt destacables en el conjunt d’activitats emissores. 

Els patrons residencials i de mobilitat cada vegades són elements arrelats als 
funcionament de les nostres societats, de manera, que els impactes associats 
requereixen canvis estructurals per evitar-los. Davant d’aquesta situació, l’aposta dels 
agrocombustibles sembla oferir una solució perfecte a la problemàtica de l’esgotament 
del petroli. Tanmateix, no suposaria canvis profunds en aquestes estructures sinó que 
sembla oferir resposta a la necessitat d’un nou combustible, sense tantes externalitats 
ambientals i socials negatives. 

2.3 Context normatiu 

En el present apartat es pretén fer un seguiment al marc normatiu que afectaria la 
situació dels agrocombustibles a Catalunya, fent atenció als diferents espais normatius. 
En primer lloc, es fa un breu repàs del Protocol de Kyoto, fent atenció als objectius i 
calendaris. A continuació, es mostren les principals normatives a nivell europeu, que es 
mostren resumides en una taula al final de l’apartat. A continuació, es presenten els 
principals decrets i plans espanyols en relació als agrocombustibles, finalment també 
sintetitzats en una taula-resum.

2.3.1 La normativa a nivell internacional 

Pel que fa al marc normatiu d’escala internacional, el règim més estretament relacionat 
amb la potenciació de l’ús dels agrocombustibles és el Protocol de Kyoto (1997). En un 
context de gran preocupació pel canvi climàtic i per l’efecte dels GEH sobre els patrons 
de temperatura del planeta, l’aparició dels agrocombustibles es veuen com una via 
d’aconseguir millores pel que fa a les emissions de GEH i arribar als objectius adquirits 
en el marc de Kyoto.

El Protocol de Kyoto

A mitjans dels anys 80 el canvi climàtic deixa de ser un assumpte pròpiament científic per 
passar a les agendes polítiques i de negociació (Costa, 2004). D’aquesta manera, al 
desembre de 1997 té lloc a Kyoto (Japó) la Conferència de les Parts número 3, on 
s’acorda el Protocol per la UNFCCC5 que compromet als països desenvolupats i als 

                                                     

5 United Nations Framework Convention on Climate Change amb les sigles en anglès.
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països en transició cap a una economia de mercat a assolir uns objectius quantificats de 
reducció d’emissions de GEH. El Protocol estableix tres mecanismes per assistir a les 
Parts de l’Annex I a la consecució dels seus objectius nacionals de forma efectiva i amb 
un cost assumible: un sistema de comerç d’emissions, la implementació conjunta de 
projectes d’emissió i de reduccions entre parts de l’Annex I i un mecanisme de 
desenvolupament net (MDN) per tal d’afavorir projectes en les parts que no pertanyen a 
l’Annex I. Per tal d’entrar en vigor el Protocol havia de ser ratificat per 55 Parts de la 
UNFCCC, incloent les de l’Annex I, que representin un 55% de les emissions de CO2 de 
1990. Aquest va entrar en vigor quan al febrer de 2005 Rússia ratificà el Protocol.

Europa ha mantingut durant els primers anys de negociació i també un cop establerts els 
marcs del protocol, una postura d’aposta per l’adopció de calendaris i objectius vinculants, 
que contraposen amb altres actors més reticents, com seria el grup JUSCANZ (Japó, 
EEUU, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda) o G-77+Xina. Així doncs, els estats membres 
de la UE es comprometen a reduir conjuntament les seves emissions de GEH en un 8% 
entre el període 2008-2012. En l’interior de la UE però es van adoptar compromisos 
diferencials segons la situació de partida de cada país respecte al volum d’emissions. 

Actualment, una petita part de l’Europa dels 15 es troben prop d’arribar als llindars 
domèstics d’emissions de GEH que s’havien compromès l’any 1997. Espanya, Portugal, 
Àustria i Itàlia són els països que han augmentat més les emissions i es troben lluny dels 
compromisos (Greenpeace, 2007). Pel que fa a Espanya, les emissions han passat de 90 
Mtep al 1990, a 140 Mtep l’any 2006, amb un augment 55%, lluny del 15% que tenia 
permès d’incrementar (Greenpeace, 2007).

2.3.2 La normativa a nivell europeu

L’energia ha estat un aspecte clau en la cohesió europea com a necessitat comuna de 
les economies europees i resulta indicatiu recordar que els primers tractats europeus 
eren de temàtica energètica6. 

Una de les actuals prioritats de les polítiques europees en matèria energètica és disminuir 
l’ús dels combustibles fòssils, explicable per tres fets; d’una banda aquests són els 
principals responsables de les emissions de GEH antropogèniques, d’altra banda són 
causants d’uns preocupants efectes sobre el medi ambient i la salut humana, i per últim, 
fan que Europa sigui fortament dependent de les exportacions de cru de l’exterior, i en 
concret, d’un reduït nombre de països exportadors (Russi , 2007).

En els darrers anys el pes de les energies renovables ha agafat una major importància en 
el discurs i també la legislació provinent de Brussel·les, i en aquesta s’emmarca el suport 
a l’aposta dels agrocombustibles. 
Objectius generals de les estratègies energètiques europees

                                                     
6 Dos dels primers tractats de la UE són el Tractat de la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA), de 
1951, i el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, EURATOM, de 1967.
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Els objectius o línies estratègiques es poden veure plasmats en els Llibres Verds que 
elabora la Comissió Europea. Els llibres verds són textos de reflexió sobre un àmbit 
concret que assenten les bases per a l’elaboració de la normativa comunitària, sense que 
suposin per ells mateixos objectius vinculants 7 . Es poden destacar tres d’aquests 
documents que parlen d’estratègies energètiques encarades a l’assoliment dels objectius 
descrits anteriorment. 

En el Llibre Verd de l’any 1996 sobre fonts d’energia renovables es descriuen els 
avantatges de aquest tipus d’energies i els obstacles als que han de fer front, així com la 
necessitat d’enfortir les polítiques comunitàries per tal d’assolir l’objectiu de duplicar en 15 
anys la contribució de les fonts d’energies renovables al consum energètic interior brut 
(UE, 1996). 

L’any 2000 es publica el Llibre Verd sobre seguretat del subministrament energètic, 
en el qual s’analitza la situació energètica actual europea, i es planteja un esborrany 
d’estratègia comunitària a llarg termini. Aquesta estratègia tracta tres eixos principals; 
gestionar i controlar la demanda mentre la oferta s’encara a la lluita contra el canvi 
climàtic, elaborar un anàlisi de la contribució de l’energia nuclear i promoure la 
investigació en el camp de la seguretat de la gestió dels seus residus.  Per últim, 
estableix un  dispositiu reforçat de reserves estratègiques i noves rutes d’importació de 
hidrocarburs (UE, 2000) . 

L’any 2005 es publica un altre Llibre Verd  sobre Eficiència energètica, que presenta 
molta similitud amb el de l’any 2000.  Entre els seus grans objectius es troba el de 
treballar en el camí cap a la sostenibilitat (a través del desenvolupament de fonts 
alternatives d’energia, entre d’altres i la seguretat en l’abastament , l’estalvi energètic i la 
diversificació de fonts en la producció i el consum en el sector transport (UE, 2005).

Cap a la diversificació energètica: impuls de les energies renovables

S’ha vist com la diversificació de les fonts d’energia es considera com a un dels camins 
per a la seguretat del subministrament energètic per al futur; les energies renovables 
juguen un paper fonamental, no tan sols en garantir el subministrament energètic, sinó 
també des d’una perspectiva de sostenibilitat. 

El Llibre verd de l’any 1996 ja traçava línies per al foment d’aquest tipus d’energies, però 
per a dades més concretes i actuacions més específiques existeix el Llibre Blanc del 
1997. En aquest document es defineix l’estratègia i el Pla d’actuació a escala europea per 
a promoure les fonts d’energia renovables, amb l’objectiu central de duplicar el 
percentatge de la participació de les energies renovables en el consum d’energia primària 
de la UE fins al 12% el 2010.  

D’altra banda, l’any 2005 s’elabora el Pla d’acció de la Biomassa per a l’impuls 
d’aquesta energia renovable i com a intent de fer front a la creixent dependència de la 
energia importada. Aquest pla promociona l’ús de la fusta, els residus i productes 
                                                     
7 http://europa.eu/index_es.htm
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agrícoles com a fonts energètiques, i presenta una sèrie de mesures comunitàries amb 
les que es pretén augmentar la demanda de la biomassa, reforçar la oferta, eliminar els 
obstacles tècnics, potenciar les zones rurals agràries i desenvolupar la investigació. Es 
senyalen tres sectors en els que l’aprofitament de la biomassa com a recurs energètic 
hauria de ser prioritari: la producció de calor, la producció d’electricitat i el transport. En 
l’apartat del sector transport es posa èmfasi en el paper clau que aquest té en l’economia 
i en el consum de petroli que aquest suposa, considerant també l’augment de preu que 
ha patit el cru en els darrers anys. Els agrocombustibles apareixen aquí com als únics 
substituts factibles per tal de substituir el petroli en el transport, de manera que se’ls 
atorga un paper principal.

Impuls dels agrocombustibles

Com s’ha pogut veure anteriorment, la Unió Europea aposta per la sobirania energètica 
per reduir la dependència de l’exterior a través del foment de energies renovables i 
alternatives al petroli. En aquest marc es poden situar els agrocombustibles, com ja s’ha 
esmentat. 

A continuació, es presentaran  les tres directives vinculants en relació als 
agrocombustibles així com l’estratègia específica per aquest objectiu de producció i ús 
dels agrocombustibles.

- Directiva 98/70/CE modificada per la 2003/17/CE, de 3 de març de 2003, sobre 
Requisits tècnics dels carburants.
Especifica els màxims percentatges de carburants alternatius que poden contenir els 
combustibles per a la seva venda, si la quantitat de biofuels sobrepassa aquestes 
quantitats cal que es notifiqui al consumidor.

- Directiva 2003/30CE, de 8 de maig de 2003, sobre Promoció de l’ús de 
biocombustibles i altres combustibles d’origen renovable per al transport. 
Es planteja l’objectiu de que el 2005 representessin el 2% de tot el consum de carburants, 
mesurat sobre la base del seu contingut energètic, i el 2010 un 5,75%. 

- Directiva 2003/96 CE, de 27 d’octubre de 2003, sobre  Regim comunitari per la 
reestructuració del marc comunitari de les taxacions de l’electricitat i productes 
energètics. 
Segons aquesta directiva, els estats membres poden definir la taxació d’aquests 
productes, amb la possibilitat de que en quedin exempts, com  a manera de promocionar 
la viabilitat econòmica dels agrocombustibles.

Emmarcada dins la línia de diversificació de fonts energètiques i tecnologies, es troba
l’Estratègia dels biocarburants (2006), que complementa el Pla de la Biomassa del 
2005, explicat anteriorment. Es tracta d’una comunicació de la Comissió Europea que 
estudia el paper dels agrocombustibles en el context energètic de la regió, on aquests es
consideren un substitut directe dels combustibles fòssils i que poden integrar-se fàcilment 
en els sistemes de subministrament de combustible actuals. És important esmentar que 
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en aquest document també surt reflectida la voluntat de complir amb els compromisos del 
Protocol de Kyoto, mitjançant la reducció de l’ús del petroli en el sector transport ja que 
n’és el principal consumidor i el responsable de gran part de les emissions de GEH. Així 
doncs, els objectius principals d’aquesta estratègia són reduir les emissions de GEH, 
impulsar la descarbonització dels combustibles de transport, diversificar les fonts del seu 
subministrament i desenvolupar alternatives al petroli a llarg termini. No es deixa de fer 
referència a la possibilitat de fomentar el desenvolupament en zones rurals, així com la 
possibilitat que ofereix als països en vies de desenvolupament de generar beneficis 
econòmics, ambientals, de creació de llocs de treball i un nou mercat per a les seves 
exportacions (UE, 2006).

Proposta de nova directiva

L’interès de la UE en els agrocombustibles s’ha vist plasmat tant en comunicacions com 
en discursos en els darrers anys. Des de la UE s’aposta per l’impuls de les energies 
renovables així com per l’ús dels agrocombustibles, malgrat les crítiques. Així doncs, en 
el Consell Europeu de març de 2007 es va presentar una proposta de Directiva marc. La 
Directiva recolliria l’objectiu vinculant d’assolir el 20% d’energies renovables l’any 2020 en 
el consum total de la UE; així com l’objectiu vinculant mínim per cada Estat membre de 
que el 10% dels combustibles, respecte als que es consumeixin l’any 2020, siguin 
agrocarburants. 

En relació als agrocombustibles, la proposta de Directiva identificaria criteris de 
sostenibilitat i la seva verificació de qualitat ambiental tant pel que fa a la producció 
comunitària, com en la de països tercers. Aquest darrer punt resulta rellevant en la 
mesura que la CE assumeix la incapacitat d’arribar als objectius amb la producció 
europea, i per tant, s’acceptaria la necessitat d’importar productes d’altres països. Es 
mostra també l’interès en l’establiment de criteris pel càlcul dels impactes derivats dels 
agrocombustibles així com la divisió dels objectius del 10% al 2020 en dos terminis 
temporals (2010 i 2013).

Aquest document, anomenat “Paquet de propostes legislatives sobre Energia i Clima”, 
s’espera que es materialitzi en la nova Directiva durant la tardor de 2008 (Paquet de 
propostes legislatives del PE i el CE, març 2007). 

En la següent taula es mostren les principals aportacions normatives en el camp dels 
agrocombustibles, destacant els aspectes de contingut principals així com alguns 
comentaris complementaris destacables (veure taula 2.1).
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 Taula 2.1 Normativa europea rellevant en el camp dels agrocombustibles.
LLEI CONTINGUT COMENTARIS

Directiva 2003/17/CE, del 3 de 
març de 2003, sobre Requisits 
tècnics dels carburants que 
modifica la Directiva 98/70/CE

Màxims percentatges de barreja: 
-5% d’etanol
-15% d’ETBE
-5% de biodièsel
Si la quantitat de biofuels 
sobrepassa aquestes quantitats 
cal que es notifiqui al 
consumidor.

Directiva 2003/30 CE, del 8 de 
maig de 2003,  sobre Promoció 
de l’ús de biocombustibles i 
altres combustibles d’origen 
renovable per al transport.

Relació del consum de biofuels 
sobre el total:
-2% al 2005
-5,75% al 2010

Directiva 2003/96 CE, del 27 
d’octubre de 2003,  sobre  
Regim comunitari per la 
reestructuració del marc 
comunitari de les taxacions de 
l’electricitat i productes 
energètics

Els Estats membres podran fer 
exempcions fiscals totals o 
parcials als biocombustibles.

La taxa actual és del 0,8% al 
conjunt de la UE.

Pla d’Acció de la Biomassa, 
comunicació de la Comissió 
Europea de 7 de desembre de 
2005, COM/2005/628

La Comissió Europea promourà 
l’ús de l’energia de la biomassa. 
Cal promocionar l’ús del biofuels, 
especialment els de 2a 
generació. 

Estratègia Europea dels 
Biocarburants, comunicació de 
8 de febrer de 2006,
COM/2006/34

Estableix set eixos polítics a 
assolir per tal de potenciar els 
biocombustibles.

Conclusions de la Presidència 
del Consell Europeu-
Brussel·les 23 i 24 de març de 
2006

Per l’any 2015: 
- Energies Renovables:15%
- Biofuels: 8%

Conclusions de la Presidència 
del Consell Europeu-
Brussel·les 8 i 9 de març de 
2007

Per l’any 2020: 
- Energies Renovables:20%
- Biofuels: 10%

Nova Proposta de Directiva, de 
23 de gener de 2008 que 
modifica la Directiva 98/70/CE

Per l’any 2020: 
- Energies Renovables: 20%
- Biofuels: 10%

Es fa referència a la introducció 
de criteris de sostenibilitat i 
sistema de verificació dels 
biocombustibles. 

Font: Elaboració pròpia
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2.3.3 La normativa a nivell espanyol

La política energètica espanyola va incloure per primera vegada els agrocombustibles en 
la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i Ordre Social. 
En aquesta norma s’estableix una exempció fiscal vigent fins a finals de l’any 2012 per 
als agrocombustibles per tal de fomentar la seva utilització, ja que de moment els costos 
de producció dels agrocombustibles són majors que els dels combustibles fòssils.

A partir del 2003, el desplegament de normativa sobre agrocombustibles està motivat per 
la transposició de les directives europees d’obligat compliment, que apareixien el mateix 
any. El Reial Decret 1700/2003 de 15 de desembre, actualitzat amb el Reial Decret 
61/2006 del 31 de gener, que és la transposició de les Directives 2003/17/CE i la 
2003/30/CE. Aquest decret concreta les especificacions tècniques relatives a la barreja 
de bioetanol amb benzina al 5% i determina que aquestes barreges, així com les de 
biodiesel amb gas-oil també al 5%, no requereixen etiquetat especial. Les 
administracions públiques competents han de vetllar perquè s’informi al consumidor en 
els establiments que disposin d’agrocombustibles, així com perquè les instal·lacions 
hagin s’hagin adaptat als requeriments tècnics de les mescles i els agrocombustibles al 
100%. A principis de l’any 2004 va ser aprovat el Reial Decret 1739/2003, de 19 de 
desembre 8 , que concreta aspectes relatius al control dels establiments on els 
agrocombustibles s’obtinguin o es comercialitzin.

L’any  2005 va aprovar-se el Pla d’Energies Renovables 2005-2010 (PER), que és la 
revisió del Pla de Foment de les Energies Renovables a Espanya 2000-2010. Amb la 
revisió es mantenen els compromisos d’arribar a subministrar el 12% del consum total 
d’energia amb fonts renovables l’any 2010, així com incorporar uns altres dos objectius: 
el 29,4% de generació elèctrica amb fonts renovables i un 5,83% d’agrocarburants per 
aquest mateix any. En el pla doncs, s’assumeix l’objectiu de la Directiva 30/2003/CE per 
la qual es vol arribar a una quota de mercat pel transport del 2% al 2005 i del 5,75% al 
2010, superant-lo lleugerament. El pla contempla mesures vàries per incentivar l’ús dels 
agrocombustibles, entre les quals hi ha mesures fiscals, innovació tecnològica, qüestions 
de certificació i control de qualitat. El PER és el document de referència pel que fa a les 
apostes estatals sobre agrocombustibles a Espanya. 

L’any 2007 es presenta la Llei 12/2007, de 2 de juliol, que és la revisió de la Llei 34/1998, 
de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs, amb la finalitat d’adaptar-la a les disposicions 
de la Directiva 2003/55/CE, de 26 de juny, sobre normes comuns pel mercat interior de 
gas natural. Pel que fa a l’establiment d’objectius anuals de biocarburants i altres 
combustibles renovables amb finalitat de transport cal destacar que resulten més 
ambiciosos que els existents a nivell de la UE. Així doncs, estableix el 1,9% per l’any 
2008 amb caràcter indicatiu, i el 3,4% i el 5,83% pel 2009 i 2010 respectivament, amb 
caràcter obligatori. 

                                                     
8 Modifica el Reglament d’Impostos Especials aprovat pel Reial Decret 1165/1995 de 7 de juliol, i el Reial 
Decret 3485/2000 de 29 de setembre
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Finalment, fer atenció de la Resolució núm. 28, que va adoptar el Ple del Congrés dels 
Diputats en el Debat de política general en relació a l’estat de la Nació. En aquesta 
resolució es va destacar el següent:

“El Congrés dels Diputats insta al Govern a que estableixi un percentatge dels objectius 
del consum de biocombustibles que haurien de ser aconseguits mitjançant cultius 
autòctons” (BOCG, 2007)

Així doncs, per primer cop es fa referència a la necessitat d’assegurar una part dels 
percentatges amb cultius provinents del propi territori a través de percentatges mínims i 
obligatoris. 

En la següent taula es mostra la principal regulació i plans a nivell espanyol en relació als 
agrocombustibles així com els seus continguts principals i comentaris complementaris 
(veure taula 2.2).

Taula 2.2 Resum de la normativa espanyola referent als agrocombustibles. 
NORMA CONTINGUT COMENTARIS

Llei 53/2002, de 30 de desembre, 
de Mesures Fiscals, 
Administratives i Ordre Social

S’estableix un tipus zero de 
l’Impost d’Hidrocarburs per als 
agrocombustibles fins al 2012 per 
compensar per al moment el seu 
major cost de producció

Primera norma referent als 
agrocombustibles amb la voluntat 
d’incentivar el seu ús. Es citen les 
evidents avantatges energètiques 
i ambientals que presenten els 
agrocombustibles.

Reial Decret 1700/2003 de 15 de 
desembre, per el que es fixen les 
especificacions del gas-oil, 
gasolina, fueloil, i gasos liquats 
del petroli, així com l’ús dels 
biocarburants actualitzat amb el 
Reial Decret 61/2006

Les barreges de bioetanol amb 
benzina i de biodièsel amb gas-oil 
menors al 5% no requereixen un 
etiquetat especial. A més de la 
informació al consumidor, regula 
també les necessitats tècniques 
d’emmagatzematge, i la utilització 
en automòbils.

Transposició de les Directives 
2003/17/CE i  2003/30/CE, 
assumint per primera vegada els 
objectius a complir i 
especificacions tècniques.
Desenvolupament de la Llei 
53/2002 amb modificacions per a 
una adaptació a la normativa 
europea.

Reial Decret 1739/2003, de 19 
de desembre amb el que es 
modifica el Reglament d’Impostos 
Especials

Concreta aspectes relatius al 
control dels establiments on els 
agrocombustibles s’obtinguin o es 
comercialitzin. 

Pla d’Energies Renovables 
2005-2010, aprovat l’agost del 
2006.

Assumeix els objectius europeus, 
amb un lleuger escreix, 5,83% en 
agrocombustibles per al 2010. 

Llei 12/2007, de 2 de juliol, per la 
que es modifica la Llei 34/1998 
del Sector d’Hidrocarburs. 

Següents objectius anuals de 
percentatge de relació de 
biocarburants amb fins de 
transport:
Any 2008: 1,9% (indicatiu)
Any 2009: 3,4% (obligatori)
Any 2010: 5,83% (obligatori)

La modificació de l’anterior llei 
respon a la finalitat d’adaptar-la a 
les disposicions de la Directiva 
2003/55/CE, de 26 de juny de 
2003, sobre normes comuns pel 
mercat interior de gas natural. 

Font: Elaboració pròpia
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2.4 El arguments en el debat dels agrocombustibles 

El debat entorn als agrocombustibles ha estat complex i ha significat l’aparició de nous 
actors i noves aliances, així com el canvi de posicionament de certs sectors a mesura 
que avançava el procés. En els inicis dels debats sobre agrocombustibles, eren 
presentats per sectors ecologistes i sector agrari com una bona proposta per fer més 
sostenible la matriu energètica, per les seves bondats per disminuir les emissions de 
GEH així com per revifar un sector agrari i rural en recessió en els darrers anys. Aquest 
debat ha evolucionat en els darrers temps, apareixent noves incerteses i qüestions que 
no havien estat considerades. 

En el debat actual es poden identificar quatre variables clau: els balanços energètics, els 
balanços d’emissions, les implicacions en el desenvolupament rural i la relació entre els 
agrocombustibles i la crisi alimentària.

Entre els diferents actors que aposten pels agrocombustibles un dels arguments amb 
més força és el balanç energètic positiu que en deriva de la seva utilització. Aquest 
aspecte que inicialment era acceptat de forma generalitzada, ha estat qüestionat per 
alguns estudis científics entrant en una certa situació d’incertesa. Així doncs, des de la 
comunitat epistèmica, no hi ha consens pel que fa al balanç energètic, i molts factors 
poden fer variar els resultats9. 

Un altre dels arguments discutits pels diferents actors és el balanç d’emissions de GEH. 
Des dels grups a favor es defensa que els agrocombustibles tindrien un efecte positiu, és 
a dir, potenciant-se aquesta aposta s’aconseguiria una reducció d’emissions de GEH. En 
aquesta línia, també apareixen els arguments a favor pel que fa a les millores en la 
pol·lució urbana del sector transports. Des dels sectors més contraris, es sosté que fins 
ara no s’han comptabilitzat el total d’emissions per la producció de agrocombustibles, tant 
en el procés de cultiu com en el de destil·lació i fermentació, o l’energia necessària per la 
recollida i el transport de les collites fins la planta industrial10. 

                                                     
9 Segons un informe de l’Associació de Productors d’Energia Renovable, el biodiesel pur estalvia entre el 
45% i un 69% d’energia en cas del produït d’olis vegetals usats, d’energia primària per quilòmetre 
recorregut respecte el gas-oil (APPA, 2007). En el cas espanyol van publicar-se també dos estudis fets 
pel CIEMAT amb la metodologia de l’Ànàlisi del Cicle de Vida (ACV), sobre alcohol i biodiesel en els que 
es mostren balanços positius (CIEMAT, 2007). Des de les veus més crítiques amb els agrocombustibles 
es posa en dubte aquest balanç positiu, i es parla de dubtós o fins i tot negatiu. Generalment es cita el 
treball de Pimentel i Patzek (Pimentel, Patzek 2006) on s’estudia mitjançant ACV el balanç dels 
agrocombustibles amb dades dels EEUU. Segons aquest estudi, el balanç energètic positiu depèn molt 
de variables com el transport de les produccions de les matèries primeres i els impactes ecològics que es 
puguin produir als països productors (ús de fertilitzants i plaguicides, energia necessària per produir la 
maquinaria agrícola, per exemple); els rendiments concloents són del -29% per l’etanol produït a partir de 
blat o un -27% pel biodiesel produït a partir de soja.
10 Aquestes afirmacions es tornen a basar en estudis dels anteriors autors, en aquest cas de Patzek, on 
s’estima que per cada hectàrea de blat dedicada a la producció industrial d’etanol als EEUU es generen 
3.100 kg de CO2 equivalent, de manera que si es vol satisfer el 10% del consum de combustibles als 
EEUU amb etanol, les emissions arribarien als 127 milions de tones (Patzek, 2004 citat a Carpinero, 
2006).
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Una altra de les idees utilitzades en la bateria d’arguments present en el debat sobre els 
agrocombustibles és l’efecte sobre l’abandonament de les àrees rurals i la 
potenciació de l’economia d’aquestes. Així doncs, els actors favorables afirmen que, 
donades les condicions de crisis estructural de la agricultura i el progressiu despoblament 
dels territoris rurals, l’alternativa dels agrocombustibles ( especialment a través de cultius 
energètics) serviria per fixar la població en aquests territoris i frenar el procés demogràfic 
negatiu que s’hi està donant. Davant d’aquest tercer argument els sectors crítics 
consideren que l’agricultura moderna, en la que es basen en els cultius energètics, no 
resulta l’adient per potenciar el treball en el sector agrícola donat que el factor treball és 
gairebé marginal en comparació amb la maquinaria i la tecnologia associada al procés 
productiu (Carpintero, 2006).

Per últim, entre els grans blocs d’arguments es troben aquells relacionats amb els 
impactes socials i ambientals sobre els països subdesenvolupats productors de 
les matèries primeres i les implicacions de l’augment de la demanda de cereals 
amb finalitats energètiques en el preu dels aliments. Des dels sectors més favorables 
es destaquen els beneficis econòmics que aquests podrien suscitar, sempre mantenint 
l’estabilitat en els preus dels cereals pels països subdesenvolupats. Altres veus més 
crítiques, es centren en els impactes socials i ambientals negatius sobre les poblacions 
d’aquests països, especialment per la manca de comptabilització d’externalitats negatives: 
entrada en joc dels transgènics, augment de consum d’aigua a nivell mundial, 
vulnerabilitat de la sobirania alimentària, desplaçament de comunitats, etc. (ODG, 2007). 
La relació entre ús dels agrocombustibles i crisi alimentària va ser molt present en els 
mitjans de comunicació a principis de l’any 2008, i organitzacions internacionals com la 
FAO es van mostrar molt reticents a seguir apostant per aquesta política.

A part d’aquestes argumentacions, cal afegir que algunes corrents centren el focus de 
l’atenció en que la potenciació dels agrocombustibles no afecta a la gestió de la demanda 
energètica, en l’àmbit del transport, indústria i usos residencials, per tal d’incidir en els 
hàbits energètics dels usuaris, sinó que el debat energètic torna a centrar-se en 
l’enfocament de l’oferta, sense considerar-se canvis en l’estalvi i la reducció (Martínez 
López, 2007)

Per útlim, cal remarcar, que l’anàlisi del debat i dels arguments que entren en joc té molt 
a veure amb l’evolució de la conjuntura internacional. Hi ha dos aspectes clau que han fet 
alterar aquest debat. Per una banda, la posició de la comunitat científica, i per altra banda, 
els grans lobbys a nivell internacional, tant ONGs, grups ambientalistes, com organismes 
internacionals com la FAO o el FMI.
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En el transcurs d’aquest capítol es fa una aproximació als agrocombustibles a Catalunya 
a través de l’estudi de les polítiques públiques (policy analisis), i en concret s’analitza una 
política pública energètica, però que també amb components agrícoles i mediambientals 
destacables. Així doncs, en primer lloc es mostrarà el marc teòric utilitzat per tal 
d’analitzar els agrocombustibles com a política pública, els concepte d’actor i tipologies 
d’aquests. A continuació es presenta la política pública, el Pla de l’Energia de Catalunya 
(2006-2015) on s’especifiquen la bateria d’accions i objectius per tal d’impulsar els 
agrocombustibles. Seguidament, es mostraran els actors que intervenen en el procés, a 
través del cicle teòric de les polítiques públiques, així com la seva visió respecte els 
agrocombustibles. Per últim, en el darrer apartat del capítol, es fa una aproximació al 
procés i debat a Catalunya pel que fa a aquesta aposta energètica, a través de diverses 
eines analítiques que permetran veure la situació dels actors i les xarxes d’afinitats entre 
ells per buscar explicacions als fets més importants que han anat esdevenint durant 
aquests darrers anys. 

3.1 Marc teòric

Pel que fa als propòsits o enfocaments d’aquest anàlisi, en el present estudi s’ha utilitzat 
el de la política pública com a variable a explicar (variable dependent). Així doncs, 
l’objectiu és explicar els continguts o canvis en la política pública analitzada en base a 
diferents qüestions (variables explicatives), que són principalment: el context institucional 
(“les regles del joc”), o altres factors explicatius de tipus polític i territorial; els actors 
públics i privats (conducta i accions) i les relacions que s’estableixen entre ells (que en la 
literatura s’ha anomenat com l’arena política); i els instruments o recursos dels quals 
disposa cada actor, o presents en el procés.

3.1.1 Les polítiques públiques

Una política pública es pot considerar com una sèrie de decisions o d’accions, 
intencionalment coherents, preses per diferents actors, públics i de vegades no públics -
els recursos dels quals, nexes institucionals i interessos varien- amb la finalitat de 
solucionar de manera puntual un problema políticament definit com a col·lectiu. Aquest 
conjunt de decisions i accions donen lloc a actes formals, amb un grau d’obligatorietat 
variable, amb tendència a modificar la conducta de grups socials que, se suposa, van 
originar el problema col·lectiu a resoldre (grups objectiu), en l’interès de grups socials que 
pateixen els efectes negatius del problema  en qüestió (beneficiaris finals) (Subirats et al., 
2008).

El cas estudiat tracta d’una política pública d’àmbit català, marcada tant per polítiques 
internacionals com europees, però també espanyoles, materialitzant-se en el Pla de 
l’Energia de Catalunya (2005-2015) i que compleix les característiques d’una política 
pública. Les característiques  serien solucionar un problema percebut com a públic, que 
existeixin grups objectius en l’origen del problema, una coherència al menys intencional, 
diverses decisions i activitats, un programa d’intervencions, actors públics que gaudeixin 
d’un paper clau, així com l’existència d’actors formals i una certa obligatorietat de les 
decisions i accions (Mény, Thoenig 1989, Subirats el al, 2008).
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Fase 1
Sorgiment del 
problema

Fase 2
Inclusió en l’agenda

Fase 3
Formulació i adopció 
del programa de la 
política

Fase 4
Implementació de la 
política

Fase 5
Avaluació de la 
política

El problema central que podria considerar-se que intenta afrontar la política pública és la 
necessitat de substitució dels combustibles fòssils, tot i que altres vessants, també 
defensades pels impulsors de la política, serien la diversificació energètica, el 
desenvolupament rural, etc. considerant-se doncs com a problemes secundaris. Els 
grups objectius es poden considerar els productors de les matèries primeres, les 
empreses productores dels agrocombustibles, així com els distribuïdors d’aquests, ja que 
són els actors als quals  s’intenta modificar les dinàmiques d’actuació (augmentar la 
producció de combustibles d’origen agrícola i poder-los distribuir). Els beneficiaris finals 
podrien esdevenir doncs els consumidors finals, que veuen assegurada la seva demanda 
energètica de carburants. 

3.1.2 El cicle de les polítiques públiques

Pel que fa als paradigmes més clàssics que s’utilitzen en el policy analisis (policies 
determine politics / politics determine policies), en el present estudi s’utilitza principalment 
l’enfocament de Lindblo, és a dir, el joc dels actors determina els continguts de les 
polítiques, per tant, l’important és estudiar el cicle de la política pública. Així doncs, caldrà 
estudiar les característiques de les fases de la política o del conflicte: en cada fase 
entraran o sortiran actors, canviaran les aliances i els interessos en joc i la correlació de 
forces, etc. No obstant, s’entén també que cada tipus de política genera uns impactes 
diferenciats o que cada tipus de política influeix (més que genera) en les regles del joc i 
en les xarxes d’actors, és a dir, enfocament de Lowi: el tipus de política determina el joc 
dels actors i el marc institucional, però en menor mesura o des d’una perspectiva menys 
determinista.

Figura 3.1 Fases d’una política pública

Font: Elaboració pròpia a partir de Subirats et al, 2008.
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Tot i que aquest tipus d’anàlisi ofereix una sèrie d’avantatges, un dels limitants que té és 
la simplicitat pel que fa a considerar cicles simultanis o incomplets. En el cas de les 
polítiques d’agrocombustibles a Catalunya no es pot oblidar la importància de les 
polítiques europees i espanyoles pel que fa a objectius i calendaris. En aquest cas es 
podria considerar que la política pública seria la Directiva 30/2003 i l’avaluació d’aquesta 
està enfocada als condicionants sobre els objectius que establia, així com la percepció 
d’un problema anteriorment no tingut en compte com seria l’origen i producció dels 
agrocombustibles i el possible establiment d’un mecanisme de certificació. Aquests 
diferents estadis de la política referent als agrocombustibles a Europa no es poden 
deslligar del funcionament del cicle de la política a Catalunya, donada la subsidiarietat de 
la normativa espanyola i catalana respecte el marc normatiu europeu.

3.1.3 Els actors en l’anàlisi de polítiques públiques

Com s’ha explicat anteriorment, les polítiques públiques concreten i materialitzen els 
resultats de les interaccions entre diferents actors ( espai d’interacció) és per això que cal 
definir el concepte d’actor amb el qual es basarà l’anàlisi. Per tal de definir els actors que 
existeixen en un conflicte o en l’aplicació d’una política pública hi ha diferents marcs 
teòrics que estableixen conjunts d’actors a considerar.

Segons el concepte d’actor empíric, tot individu o varis individus, o també una persona 
jurídica, o, fins i tot,  un grup social, es consideren actors des del moment en que, pel sol 
fet d’existir, pertany a un camp considerat adequat per a l’anàlisi. Aquesta visió permet no 
excloure actors menys actius, o no actius en totes les fases del procés, entenent que una 
no acció és també una forma de comportament. Així doncs, obtenen aquest estatus pel 
simple fet de formar part del camp estudiat, en la mesura que l’anàlisi del seu 
comportament contribueix a estructurar aquest camp (Friedberg, 2003 citat a Subirats et 
al, 2008)). 

Per tant, els actors empírics en el present cas d’estudi serien: Administració autonòmica, 
grups ecologistes, sector agrícola i sindicats agraris,  ciutadania, els mitjans de 
comunicació, altres administracions públiques, entitats i associacions privades en el camp 
dels d’agrocombustibles, empreses productores i distribuïdores, empreses 
automobilístiques així com científics i experts en la matèria. 

Per altra banda, una política pública es pot interpretar també com a conseqüència de les 
conductes dels actors, amb més o menys autonomia d’espai i recursos, que els hi permet 
elaborar estratègies i tàctiques, però alhora influenciats pel context en el que es mouen. 
Aquest altre plantejament s’anomena actor intencional que serà l’enfocament escollit en 
aquest estudi. 

S’entén que les conductes de tots els actors que s’han anomenat anteriorment com a 
actors empírics influeixen en el procés analitzat, no obstant, no seran considerats en la 
seva totalitat. Aquesta opció respon al fet que hi ha alguns actors amb influencies 
reduïdes o difícils de desxifrar, i d’altres amb influencies determinants que ens permeten 
entendre suficientment l’evolució del procés i el desenvolupament de la política pública.
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Una política pública per tant, es concep i gestiona per actors públics i privats que en 
conjunt construeixen una xarxa complexa d’interaccions, que presenta problemes 
d’interacció horitzontals (relació entre actors del mateix nivell governamental) així com 
verticals (relació entre actors europeus, estatals, regionals i locals). Tot i tenir orígens 
diferents, aquesta multiplicitat d’actors comparteixen en aquest tema de debat l’espai 
d’interacció i sovint les fronteres d’aquests espais són difícils de delimitar (Subirats el al, 
2008)

Els diferents tipus d’actors explicats constitueixen el que es podria anomenar el “triangle 
de base” d’una política pública. Les autoritats políticoadministratives (actors públics), els 
grups objectiu i els beneficiaris finals (actors privats) que constituirien els tres vèrtexs del 
triangle. Els actors privats als quals la política pública impacta indirectament (tercers 
afectats o beneficiaris) s’ubicarien a la perifèria d’aquest.

En el següent gràfic (veure gràfic 3.2) es mostren les representacions dels actors 
considerats i la seva posició en el “triangle de base” de la política dels agrocombustibles 
a Catalunya. Entre els actors institucionals, es trobarien els diferents departaments i 
entitats públiques, amb un paper central de l’Institut Català de l’Energia com a propulsor 
del PEC (2005-2015) i de les polítiques d’agrocombustibles. Altres actors institucionals 
serien el Departament d’Alimentació, Agricultura i Acció Rural, l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic, el Servei d’Hidrocarburs i el Servei d’Automòbils. Entre els grups objectius 
els productors de la matèria prima pels agrocombustibles, el sector de la pagesia (Unió 
de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Assemblea Pagesa), els 
productors dels agrocombustibles (Associación de Productores de Energia Renovable) 
així com els distribuïdors i benzineres, en una segona escala. 

Entre els beneficiaris finals es trobarien els consumidors d’agrocombustibles, ciutadans 
individuals però també, empreses  de transport, empreses de transport de mercaderies, 
etc. Entre els grups tercers positius es troben Ecologistes en Acció i l’Associació Catalana 
del Biodièsel, que tot i no ser grups als quals la política vagi dirigida es veuen afectats 
positivament per aquesta, en la mesura que s’adequa als seus interessos. Pel que fa als  
grups tercers negatius es trobarien Veterinaris sense Fronteres, la Federació Ecologistes 
de Catalunya i l’Observatori del Deute en la Globalització, com es tractarà en següents 
apartats. La consideració d’aquests com a grups tercers prové de l’anàlisi dels seus 
discursos i actuacions, que es detalla en apartats posteriors. 
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Figura 3.2 Triangle de base de les polítiques d’agrocombustibles a Catalunya

Font: Elaboració pròpia
 a partir de Subirats el al( 2008)
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3.2 El Pla de l’Energia de Catalunya (2006-2015) com a política 
pública

En aquest apartat es fa una aproximació al Pla de l’Energia de Catalunya11 (2006-2015) 
com a materialització de la política pública en relació als agrocombustibles a escala 
catalana. Aquest anàlisi es farà fixant-se en el seu contingut. Primer es realitza una 
aproximació introductòria al PEC, seguida de l’exposició del seu contingut en referència 
als agrocombustibles així com l’anàlisi d’aquest. 

3.2.1 Introducció al PEC

El Pla de l’Energia de Catalunya (2006-2015) (PEC) va ser aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya l’11 d’octubre de 2005. Per tal d’assolir els objectius globals, en 
el document del PEC es preveu una coordinació amb el Pla de Prevenció del canvi 
climàtic12 i el Pla de Mobilitat de Catalunya, que encara avui no ha estat elaborat. 

La seva redacció, impulsada i duta a terme per l’ICAEN, és una resposta al canvi de 
perspectiva en matèria energètica i model de desenvolupament del nou govern de la 
Generalitat, des del qual es vol impulsar una sèrie d’actuacions que apostarien per la 
sostenibilitat. En l’apartat  sobre plantejaments generals de la política energètica catalana, 
es parla del PEC com a opció sostenibilista; tenint en compte l’escenari de crisi 
energètica global. Aquesta situació de crisi implica la necessitat d’un canvi de model 
socioeconòmic per tal de fer front a l’inevitable peak-oil i a la crisi energètica global, així 
com per frenar els impactes ambientals (PEC, 2006-2015). De tal manera, es considera 
imprescindible fer actuacions per tal de disminuir la demanda energètica així com també
també una disminució de la oferta: 

“(..) l’opció sostenibilista no es pot basar només en incrementar la generació 
mitjançant fonts renovables;  (...) representa el canvi de model necessari 
efectuat des del rigor tecnocientífic i amb realisme socioeconòmic, establir uns 
límits al consum, de manera que es puguin satisfer les necessitats actuals 
sense comprometre les necessitats de les generacions futures, internalitzant 
els costos dels processos amb lògica planetària i voluntat d’equitat mundial. (...)  
“  (PEC. 2006-2015)

Cal afegir que s’expressa una clara voluntat de substituir els combustibles fòssils; d’entre 
els seus cinc eixos estratègics per a assolir els objectius marcats, hi ha tant l’impuls de 
les fonts d’energia renovables com la diversificació de fonts energètiques. L’impuls dels 
agrocombustibles representa doncs, una eina més amb la qual treballar per als objectius i 
voluntats  plantejades en el PEC.

                                                     
11 A partir d’ara PEC.
12 El 14 de Febrer de 2008 va ser presentat l’Avantprojecte del Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 
2008-2012.
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3.2.2 Els agrocombustibles en el PEC: contingut

La qüestió de les energies renovables es tracta de forma específica en un dels capítols 
del pla, en el qual s’hi inclou un apartat dedicat a l’Energia de la Biomassa. És dins 
d’aquesta tipologia de font d’energia on s’hi emmarquen els agrocombustibles. 

En aquest apartat del pla, s’identifiquen les barreres per a l’aplicació dels 
agrocombustibles, juntament amb un recull de propostes d’actuacions que cal dur a terme 
per a superar-les. Per tal d’analitzar-les més concretament, es classifiquen les limitacions 
i actuacions ja siguin en les etapes de producció d’agrocombustibles (tant de matèria 
prima com de la transformació) o bé sobre el consum del producte final. 

Pel què fa a les barreres de producció, d’una banda es considera la limitació del territori 
català per a la producció de la matèria prima dels agrocombustibles, juntament amb la 
competència d’aquests productes, en tenir altres aprofitaments en el mercat (olis vegetals 
per al consum, principal destinació per a la ramaderia, etc.). Principalment s’intentarà 
assolir els objectius a través de la producció regional, malgrat això, i coneixent els 
limitants de extensió de cultius energètics i característiques climàtiques, es considera 
necessari obrir les portes al mercat internacional de productes de matèria prima. Entre les 
accions plantejades també hi ha l’avaluació detallada del potencial dels cultius energètics 
per a la producció de Biodièsel a Catalunya, incidint en els conreus que més s’adeqüin a 
les condicions productives i climàtiques al territori català.  D’aquesta acció es dedueix que 
la relació entre producció regional i importacions d’altres zones encara no ha estat 
determinada. 

Per a fomentar els cultius energètics es proposa enfortir i oferir formació i la difusió de les 
millors tècniques de cultiu, també demostracions comercials de les cadenes energètiques 
a l’abast de l’usuari. Es busca doncs una acceptació entre la pagesia d’aquests nous 
aprofitaments dels cultius. Per tal d’aconseguir  dur a terme aquesta tasca i fer-la més 
viable, es preveu treballar conjuntament amb el DAR. 

Segons el PEC, una reforma de la Política Agrària Comunitària (PAC)  podria potenciar la 
producció de cultius energètics al camp català i promocionar les alternatives d’usos dels 
productes. En aquest aspecte, la capacitat d’actuació del PEC és limitada en tractar-se 
de normativa europea, i per tant no es contemplen mesures ni actuacions a dur a terme. 

Davant els elevats preus de  la matèria prima,  la producció d’agrocombustibles no resulta 
viable econòmicament. Malgrat que la tendència a l’augment del preu dels combustibles 
fòssils pugui fer desaparèixer aquesta barrera, es considera necessari i imprescindible la 
exempció d’impostos d’hidrocarburs per a que els agrocombustibles puguin entrar al 
mercat. En aquest sentit, existeix l’anteriorment esmentat Reial Decret 1739/2003 de 
l’Estat Espanyol d’Exempció d’impostos especials d’hidrocarburs, de manera que el PEC 
no contempla cap actuació en aquest aspecte. 

Per finalitzar el recull de barreres i propostes en la vessant productiva, es fa esment de 
l’interès en la construcció de noves plantes de generació de biodièsel a Catalunya, a 
partir tant d’olis vegetals crus com reciclats. 
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Deixant de banda qüestions productives, s’identifiquen les limitacions de caire tecnològic 
que suposen un fre a l’impuls dels agrocombustibles pel què fa al seu consum. Els baixos 
percentatges de barreja d’agrocombustibles amb carburants d’origen fòssil que 
actualment s’apliquen als automòbils suposen una limitació pel compliment dels objectius 
marcats. En relació amb això, es detecta un sentiment de rebuig del sector de l’automoció 
i fabricants de components per a automòbils que esdevé un obstacle per al foment de l’ús 
de proporcions més altes de barreja. També  es detecta una mancança de laboratoris 
certificats a Catalunya que garanteixin el compliment de les normatives i les 
especificacions tècniques dels productes, suposant un fre a la seva implantació per 
motius legals i de seguretat. En conseqüència a les barreres anomenades, i per a la 
estimulació del consum dels agrocombustibles es preveu l’establiment de sistemes de 
control i anàlisi per al compliment de les normatives, així com la creació d’un centre o 
laboratori certificat especialitzat. 

Amb la voluntat de que s’estengui la oferta al sector consumidor, es pretén iniciar 
converses amb els operadors petroliers principals per tal aconseguir la presència de 
biodièsel a tot el gas-oil d’automoció comercialitzat a Catalunya i fer front a la 
competència d’altres fonts energètiques en el mercat. En la línia del foment del consum 
d’agrocombustibles es proposa promocionar la imatge a través de la “demostració” de 
l’administració  amb la utilització de agrocombustibles en flotes captives, com serien els 
cotxes oficials, autobusos en xarxes urbanes, etc.

Taula 3.1 Barreres i limitacions en el camp dels agrocombustibles considerades pel PEC
Tipus de 
barreres

Barreres Mesures

Limitació del potencial de cultius 
energètics a Catalunya i competència amb 
altres usos

1. Difusió de les millores tècniques de cultiu i 
realització  demostracions comercials
2. Avaluació del potencial dels cultius 
energètics per a produir biocombustibles.
3. Treball conjunt amb el DAR
4. Recerca  de matèria primera en els 
mercats internacionals (importació).

Elevats costos de la producció Execució de proves pilot per a avaluar els 
costos i els rendiments de producció.

Condicions de la PAC -

Barreres de 
producció

-
Construcció de plantes de generació de 
biodièsel, a partir d’olis vegetals usats i d’olis 
crus de cultius d’oleaginoses.

Competència en el mercat
amb altres apostes energètiques

Iniciar converses amb els operadors de 
productes petroliers.

Limitacions tècniques i rebuig de les 
empeses del sector automobilístic

Desenvolupar sistemes de control i d’anàlisi.

Mancança de laboratoris certificats per  
compliment de les normatives relatives a 
les especificacions  tècniques

Creació d’un  centre o laboratori certificat.

Barreres de 
consum

- Utilització en flotes captives i altres
sectors de demostració.

Font: Elaboració pròpia a partir de PEC (2006-2015).
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Finalment, en el PEC es mostren els objectius i el pressupost previst per al seu 
assoliment en l’àmbit dels agrocombustibles. A banda de l’objectiu d’ampliar la planta de 
producció d’èster metílic i la implantació de nous centres de producció per a 
l’autosuficiència davant d’aquesta demanda creixent, els objectius són percentatges de 
consum per a l’any 2015. Així doncs, els biocarburants considerats de forma genèrica 
haurien de suposar un 16.1% sobre el total de carburants. Pel que fa al consum de 
benzines, haurien d’incloure un 5% d’ETBE, i finalment, que el consum de biodièsel a 
Catalunya representi 18% de consum de gasoils. 

3.2.3 Els agrocombustibles al PEC: anàlisi

Tot seguit, es fa un anàlisi dels apartats del PEC que fan referència a les barreres, 
actuacions i objectius sobre agrocombustibles. 

Primerament, pel què fa a les barreres identificades, el PEC esmenta les limitacions de 
productivitat del territori català i relaciona aquest fet amb la necessitat de les importacions 
per al compliment dels objectius marcats.  Pel que fa a les importacions, no es detallen 
limitacions referents a la producció ni a la qualitat d’aquestes amb una perspectiva 
tècnica, ambiental i social. D’altra banda, no es contempla la necessitat de creació de un 
nou marc normatiu que reguli i concreti aquests nous productes que entren al mercat pel 
què fa a aspectes com l’emmagatzematge, distribució, seguretat, etc. 

En relació a les actuacions proposades, de forma general es denota poca concreció i 
manca de calendaris i priorització d’aquestes. El fet de la priorització no és un aspecte 
secundari, doncs les actuacions són interdependents en molts dels casos, i el 
desplegament de la política podria ser molt diferent, amb conseqüències d’implantació 
diverses depenent de l’ordre amb el qual es portessin a terme. En aquest sentit, entre les 
actuacions proposades hi consta l’avaluació del potencial de producció en el territori 
català de manera que el pes relatiu de la producció local i el de les importacions no va ser 
estimat amb exactitud per a la redacció del pla. Aquest cas és paradigmàtic ja que podria 
alterar la importància i naturalesa de les diferents actuacions recollides.

Respecte els objectius marcats, en comparació amb la Directiva 30/2003 i el PER (2005-
2015), és destacable l’ampliació de l’escala temporal (sobretot respecte normativa 
europea) així com també dels percentatges de substitució dels combustibles fòssils a 
assolir.  Aquesta característica, porta a la reflexió per dos motius; d’una banda, l’adopció 
d’uns objectius tant ambiciosos a falta d’elaborar avaluació exhaustiva del potencial, i de 
l’altra, per no considerar el grau de productivitat en comparació a altres regions europees. 

Finalment, cal esmentar que el PEC expressa l’aposta per un canvi de model de 
desenvolupament, el qual representi un camí cap a la sostenibilitat. Aquesta tasca inclou 
no solament la substitució dels combustibles fòssils mitjançant noves fonts energètiques 
renovables, sinó també actuar sobre la demanda energètica. La responsabilitat i capacitat 
per dur a terme aquest canvi estructural recau no només en el PEC, aquest estableix que 
cal coordinar les actuacions de matèria energètica amb aspectes d’emissions de GEH 
(Pla de Mitigació del Canvi Climàtic) però també de model de mobilitat (Pla de Mobilitat). 
L’únic que ha esta aprovat és el PEC, de manera que la intenció del canvi de model pot 
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quedar representada únicament en una modificació de les fonts d’energia sense 
actuacions sobre aspectes de demanda.

3.3 Anàlisi de les negociacions i el debat a Catalunya

L’objectiu d’aquest apartat és analitzar l’evolució del paper dels actors, el debat i la xarxa 
de relacions en la confecció de l’espai polític. Per tal de fer l’anàlisi dels actors i el debat 
s’utilitzaran diverses eines. Primerament, en el primer apartat es mostraran els actors que 
intervenen en la constitució i estructuració de l’espai de la política pública a través de 
l’estructura de les fases de les polítiques públiques anteriorment descrites. En segon lloc, 
s’ha elaborat un eix cronològic on es veuran exposades les diferents fases i els fets més 
rellevants promoguts pels actors. A continuació, es mostraran un seguit de gràfiques on 
es representen les variables explicatives del debat a nivell català i la situació de cadascun 
dels actors. Finalment, per tal de conèixer la xarxa d’afinitats i interrelacions, es presenta 
un mapa de relacions entre els actors així com un comentari de les coalicions existents 
que han estat determinants en el procés.

3.3.1 Els actors i les fases en el cicle de les polítiques públiques a nivell 
català

La tria dels actors que determinen i modifiquen la política pública s’ha fet mitjançant la 
perspectiva conceptual d’actor intencional, en la mesura que s’han considerat aquells que 
conscientment han actuat en l’espai de la política i articulen un discurs desxifrable així 
com destacable en el cicle de la política. 

Fase 1: Sorgiment del problema (1996-2000)

La fase de sorgiment i percepció del problema és aquella en que es constata la diferència 
entre la situació actual i la situació desitjable. En el cas dels agrocombustibles, no es 
podria considerar que una problemàtica social ha generat la política pública, sinó més 
aviat, que la problemàtica és percebuda pels propis serveis públics com una situació 
actual que cal modificar fins arribar a la situació desitjable. Aquest fet s’observa per la 
preocupació de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) 13 per cercar i treballar en la 
direcció dels agrocombustibles durant aquesta primera fase de la política pública. Entre 
els objectius generals d’aquest institut es troben sensibilitzar sobre la necessitat d’utilitzar 
de forma racional i eficient l’energia, la implantació progressiva de les energies 
renovables i l’assoliment, mitjançant la recerca i la innovació, d’un sistema energètic més 
competitiu i sostenible. Aproximadament a mitjans dels anys 90, l’ICAEN comença a 
investigar i visitar experiències en altres països europeus per veure les iniciatives que 
s’estan duent a terme (com per exemple, Alemanya i Itàlia). Als inicis de l’any 2000, 
s’engeguen dues apostes de tipus pilot al territori català. Es tracta de la planta Bionet 
Europa a Reus, participada per l’ICAEN i l’IDAE així com per socis privats, i la segona de 

                                                     
13 L’Institut Català d’Energia (ICAEN) és una entitat de dret públic, creada pel Parlament de Catalunya 
mitjançant la Llei 9/1991 de 3 de maig. L’ICAEN s’adscriu al Departament d'Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, té personalitat jurídica pròpia i l’activitat que duu a terme s’ajusta a 
l’ordenament jurídic privat.
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les proves pilot, la planta Stocks del Vallès, situada a Montmeló (Jurado et al, 2008). 
Aquesta entitat gaudeix d’una àrea específica dedicada als agrocombustibles, plasmant 
els recursos humans i econòmics dels quals disposen com a administració pública. 

Altres actors que apareixen en el cicle durant aquesta fase són l’Associació Catalana del 
Biodièsel i l’Associació de Productors de Energies Renovables, com a actors que 
busquen visibilitzar, per interessos diferents, la problemàtica de l’esgotament del petroli i 
la necessitat de cercar una nova font energètica (veure figura 3.3).

L’Associació Catalana del Biodièsel (ACB) 14 és una entitat sense ànim de lucre per al 
foment de l’ús del biodièsel en l’àmbit català. Entre els objectius de l’associació s’hi 
troben promocionar l’ús del biodièsel, vigilar que aquest compleixi les característiques 
tècniques adequades, promocionar-ne el coneixement social i també servir com a 
interlocutor davant l’administració en temes de biocombustibles. La visió de l’ACB dels 
agrocombustibles es basa en la consideració d’aquests com una forma de fer més 
sostenible el sector transport, especialment a través de les reduccions de les emissions 
de GEH. 

L’inici de la tasca de l’ACB coincideix amb l’aprovació de la Directiva 30/2003. Així doncs, 
al mes de juny de l’any 2003 es crea l’ACB, una associació amb membres de 
l’administració autonòmica, productors, consumidors i també persones del món acadèmic 
com a eina de potenciació dels biodièsel a Catalunya. En el seu inici, l’ACB estava 
promocionada i presidida per l’ICAEN, com un espai d’interacció entre diferents sectors, 
especialment l’empresarial i els grans consumidors. Aquesta estructura amplia i diversa 
permet a l’ACB gaudir de recursos com la representativitat i la legitimitat, que l’ajuden a 
influir en el procés d’adopció de la política alhora que li permet coordinar interessos i 
accions entre els seus membres, ja que aglutina a tots els sectors interessats en aquesta 
aposta. Des de la seva creació, anualment s’han realitzat jornades per tal de treballar en 
el camí de la implementació dels agrocombustibles a Catalunya fomentant el contacte de 
totes les parts implicades, especialment el sector empresarial, acadèmic i 
políticoadministratiu. 

De la mateixa manera, l’Associació de Productors d’Energies Renovables (APPA)15

també apareix en la fase de sorgiment del problema. L’APPA és l’única associació 
del sector d’energies renovables d’àmbit estatal i en ella estan representats socis de totes 
les comunitats autònomes. Els agrocombustibles des de l’APPA s’inclouen dins una 
secció més amplia que compren biocarburants de diverses matèries primeres. En 
aquesta etapa, algunes empreses en el sí de l’APPA comencen a treballar amb 
agrocombustibles, aquesta situació els va donar la capacitat de identificar problemàtiques 
de la posada en pràctica.  
                                                     
14 Actualment està presidida per Manel Ebri en representació de la UAB. Està formada tant per productors 
(Stocks del Vallès SA, Bionet Europa SL, Acciona Biocombustibles i de forma més general, l’APPA), 
distribuidors (Petromiralles SA, Petrocat- Societat Catalana de Petrolis SA, Via Operador Petrolífero SA), 
socis Institucionals (ICAEN), universitats (UAB; URV; Universitat de Castilla la Mancha), i grans usuaris 
(Urbaser, TMB). Poden formar-ne part persones físiques i jurídiques, públiques o privades que fabriquin, 
distribueixin o utilitzin biocarburants, així com fabricants que vulguin utilitzar-los. 
15  L’APPA va ser creada l’any 1987 i agrupa unes quatre centes empreses que operen en el sector de les 
energies renovables. La conformen societats dels sectors hidràulics, eòlic, fotovoltaic, marí, minieòlic, 
solar termoelèctric, biomassa i biocarburants.
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Fase 2: Inclusió en l’agenda (2000-2003)

Aquesta fase es caracteritza per la consideració per part dels actors decisius del sistema 
polític administratiu del problema abans identificat. Aquesta incorporació a l’agenda, pot 
considerar-se com un filtre dels problemes per part dels actors públics. Malgrat això, tal i 
com s’ha esmentat anteriorment, en tractar-se d’un problema que és definit pels propis 
serveis públics no es dóna aquest efecte filtre. En aquesta fase no entren nous actors en 
el procés; l’ACB i l’ICAEN segueixen amb recerques i pressió per elaboració de plans, 
amb calendaris i objectius específics, mentre l’APPA fa moviments per enfortir el sector 
(construcció de plantes, inversions, etc) (veure figura 3.3)

Fase 3: Formulació i adopció del programa de la política (2003-2006)

Aquesta fase de la política pública comporta la voluntat dels actors d’influir en el procés, 
tant en la formulació del programa polític administratiu, és a dir, instruments, objectius i 
processos a seguir, així com l’adopció d’aquest. La materialització de l’adopció del 
programa de la política a nivell català es concretaria amb l’elaboració del PEC que s’inicia 
aproximadament a mitjans de l’any 2005 i finalment presentat al juny del 2006. D’aquesta 
manera, l’ICAEN es podria considerar l’impulsor de la política pública ja que és qui 
redacta el pla. 

L’aprovació del 2006 del PEC (2006-2015) suposa l’adopció dels objectius europeus, i 
fins i tot és més ambiciós amb les fites marcades; es parla d’una substitució del 16,1% 
per l’any 2020. De forma indirecta, es dóna una  inclusió en el procés d’alguns serveis 
públics que es veuen afectats pels objectius marcats pel PEC. És el cas de l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural . 

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) és un organisme creat per tal de donar 
suport tècnic a la Comissió Interdepartamental Contra el Canvi Climàtic16. El fet que el 
canvi climàtic hagi esdevingut una problemàtica social i ambiental cada vegada més 
acceptada i considerada d’urgència en les agendes polítiques internacionals, fa que 
aquest organisme gaudeixi de consens general pel que fa la seva tasca. El discurs que 
articula l’OCCC està basat en fonts europees i internacionals, la qual cosa li proporciona 
legitimitat però per altra banda hi ha una manca de referències a aplicabilitat o 
potencialitats en el territori català.

L’OCCC ha basat la seva visió respecte els agrocombustibles gairebé exclusivament en 
clau de reducció d’emissions de GEH, és a dir, únicament com una eina en la lluita contra 

                                                     
16 Mitjançant el Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge (DMAH) es crea la Comissió Interdepartamental Contra el Canvi Climàtic, sota la 
dependència del DMAH. Aquesta comissió està integrada per un representant de cadascun dels 
departaments de la Generalitat directament afectats. Entre els seus objectius generals es troben 
l’elaboració de l’Estratègia catalana de lluita contra el canvi climàtic així com el desenvolupament i 
execució de polítiques domèstiques de reducció de GEH, al sector difús. L’OCCC funciona com a 
assessor tècnic dels diferents departaments però no té capacitat autònoma de crear polítiques, ni tampoc 
té objectius i compromisos en el marc de les convencions internacionals, sinó que es centra en donar 
suport al compliment dels objectius espanyols.
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el canvi climàtic. Aquesta visió és la que s’intenta promocionar des de l’OCCC en 
l’elaboració del pla i en la forma d’introducció dels agrocombustibles a Catalunya. 

L’altre actor públic que també intervé en aquesta fase és el Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (DAR) 17 . La relació entre el DAR i l’aposta dels 
agrocombustibles està basada especialment en la seva vessant de cultius agrícoles i 
desenvolupament rural. Les preocupacions i els temes d’interès no seran tant els 
balanços d’emissions, qüestions energètiques, sinó la viabilitat econòmica, territorial, 
tècnica i productiva d’aquests tipus de cultius. 

El PEC marca unes línies de treball conjunt entre l’ICAEN i el DAR, pel que fa a la 
implantació de cultius energètics al territori català. No obstant, aquest Departament de la 
Generalitat no evoluciona de forma molt activa, adoptant una posició estàtica sense dur a 
terme actuacions rellevants la qual cosa esdevé una limitació a aquesta coordinació.
Aquesta manca d’actuació es pot explicar per la consideració en el si d’aquest 
Departament que es gestiona una part poc significativa del territori català (aprox. 35%) en 
comparació amb altres departament, com ara el DMAH. Per aquest motiu es considera 
que, no només els combustibles d’origen agrícola poden respondre a les necessitats del 
territori, sinó que caldria investigar en altres direccions (biocombustibles d’origen forestal, 
de 2a generació). Aquesta manca de voluntat va estar criticada per alguns sectors de la 
pagesia a Catalunya. Actors com UP i AP van reclamar una actuació més contundent i un 
posicionament clar, tot i que des de perspectives diferents.

En aquesta fase també hi ha actors privats que veuen afectats els seus interessos per 
l’adopció del programa de la política pública. D’aquesta manera, tenen la voluntat 
d’influenciar en l’adopció de programa i la seva aplicació. Aquests actors són Unió de 
Pagesos i  Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, els dos agents forts del camp 
català (veure figura 3.3).

Des d’Unió de Pagesos (UP)18, els agrocombustibles són abordats com una nova forma 
de comercialitzar els productes agrícoles. La seva atenció es centra en la viabilitat 
econòmica de la seva aplicació, així com les seves possibilitats en aspectes de 
desenvolupament rural. La influència en la política va dirigida a incloure aspectes com la 
viabilitat econòmica i productiva de les plantacions, a través de reunions amb el govern 
autonòmic, en aquestes dates.

                                                     
17 El DAR va ser creat mitjançant el Decret 421/2006, de 28 de novembre, pel qual es modificaven alguns 
dels departaments de la Generalitat i les seves competències. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca passava doncs a denominar-se Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Dividit en 
diferents direccions generals, la Direcció General D’Agricultura i Ramaderia, i en concret el Servei de 
Producció Agrícola seria l’encarregat de l’elaboració de propostes per al foment i la millora de les 
produccions agrícoles i més relacionats amb el tractament dels cultius energètics en el si del departament.
18El sindicat aplega pagesos, ramaders i forestalistes i defensa els interessos professionals i socials de 
les explotacions familiars agràries, esdevenint interlocutor d'aquests interessos davant les administracions 
i tots els agents del sector agrari. Fundat el 1974, i legalitzat com a organització professional agrària el 
1977, compta amb 10.000 afiliat/des, 34 seus comarcals a tot Catalunya i és el sindicat més votat en els 
processos electorals a les Cambres Agràries. L’organització d’UP es basa en dos àmbits d'acció: sectorial 
i territorial. El Congrés nacional que es reuneix cada quatre anys marca les grans línies d’actuació del 
sindicat, i el Consell nacional és l’òrgan de govern de la organització.
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Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)19 és un altre sindicat que agrupa 
tant agricultors com ramaders a nivell català. La visió de JARC respecte els 
agrocombustibles s’emmarca en la mateixa perspectiva abans descrita per UP, amb la 
singularitat de que dins d’aquest sindicat s’hi troben productors que en aquell moment ja 
estaven cultivant espècies amb finalitat productiva energètica i no només potencials, ja 
que des de l’any 2000 alguns agricultors del sindicat actuen com a agents de 
ECOAGRÍCOLA, una filial de l’empresa ABENGOA.

En general, entre la pagesia a Catalunya, es considera que no s’ha tingut en compte 
suficientment els productors i les característiques  del territori, per aquest motiu elaboren 
estudis propis per tal d’esbrinar les potencialitats al territori català de l’aposta dels 
agrocombustibles, tenint en compte la disponibilitat de terres, canvis o modificacions 
necessàries, viabilitat econòmica, etc. És el cas d’UP que encarrega a la consultoria 
Àmbit Rural estudis de viabilitat de conreus20. JARC, per la seva banda també encarrega 
estudis, conjuntament amb la Diputació de Lleida, per valorar la potencialitat catalana, i 
en concret de la zona de Lleida. 

És important considerar una sèrie d’esdeveniments que marquen el debat a nivell català 
durant aquest període. Al maig del 2005 es presenta el PER (2005-2010) on es 
transposen els objectius sobre biocombustibles a l’estat espanyol. Uns mesos després 
apareixen dos documents que marquen també la direcció del debat pel que fa als 
aspectes relacionats amb els balanços energètics i d’emissions de GEH. Per una banda, 
el CIEMAT presenta un informe d’Anàlisi de Cicle de Vida21 de l’etanol i, per altra banda, 
al setembre del mateix any, es publica el treball que també utilitzava la metodologia de 
l’Anàlisi de Cicle de Vida, Thermodynamics of Energy Production from Biomass, de Tad 
W. Patzek i David Pimentel, investigadors nord-americans. Aquests dos informes mostren 
resultats divergents pel que fa als balanços energètics i d’emissions, i són utilitzats en 
molts casos com a fonts d’informació dels actors, depenent de la seva posició. Per 
primera vegada, hi ha divergència sobre els beneficis directes de la utilització dels 
combustibles d’origen vegetal des de l’esfera científica.

Fase 4: Implementació de la política (2006-2008)

En la fase d’implementació s’adapta el programa establert en la política a les situacions 
concretes, en la qual es poden observar diversos mecanismes de filtre (no execució, 
aplicació selectiva de mesures, etc.). En el cas dels agrocombustibles, aquesta fase no 

                                                     
19 JARC va néixer el 23 de juny de 1997, fruit de la fusió de tres organitzacions professionals agràries que 
tenien totes elles una important trajectòria en aquest sector. Es tracta de Ramaders i Pagesos de 
Catalunya, Joves Agricultors de Girona i la Unió de Sindicats Agraris de Catalunya (USAC) a Lleida. 
L’organització s’estructura en base a les reunions sectorials, el Comitè Executiu és l’òrgan de govern i 
cada any es convoca una Assemblea General amb tots els sòcis/es
20 Aquesta pràctica pot ser considerada com outsorcing, un recurs utilitzat pels actors que consisteix en la 
cerca d’assessorament tècnic extern (Subirats et al, 2006). 
21 L'ACV inclourà el conreu, la collita, l'emmagatzematge, la preparació del biocombustible, el transport i el 
procés de transformació energètic. En el cas dels biocombustibles líquids, inclourà també l'ús dels 
biocarburants en el vehicle. Així mateix, es realitzarà una avaluació econòmica de la producció i 
transformació de la biomassa obtinguda per conreus energètics per a la producció tant de biocarburants 
com per a la producció de calor i electricitat.
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ha acabat de materialitzar-se en reglaments, normativa derivada o potenciació de la 
producció autonòmica fins al moment, és a dir, seria un continu fins a l’actualitat. Es 
podria considerar que la implementació ha estat poc rellevant o inexistent.

Tot i això, el Servei d’Hidrocarburs (Departament d’Economia i Finances ) i el Servei 
d’Automòbils, Productes i Metrologia (Departament d’Innovació, Universitats i Empresa) 
són els encarregats de valorar i actuar en les situacions concretes d’aplicació, i es veuen 
obligats a respondre a les problemàtiques tècniques que sorgeixen. Per altra banda, 
l’IRTA i l’ICTA, farien aquesta adaptació del programa de forma teòrica a la realitat 
territorial a través dels seus estudis i recerques.

El Servei d’Hidrocarburs (SH) 22 és l’encarregat de controlar les condicions tècniques i 
de seguretat de les instal·lacions de producció, emmagatzematge, transport i distribució 
de gas i productes petrolífers, també doncs els agrocombustibles en barreja amb 
productes petrolífers. La visió dels agrocombustibles des del SH és com un aspecte en el 
que cal regular i controlar els processos, sense qüestionar la seva implantació o aspectes 
que han entrat en debat. Tenen la capacitat d’elaborar normativa derivada per tal de 
regular aquests aspectes més tècnics, però seria un cop ja està plantejada la política 
pública.

El Servei d’Automòbils, Productes i Metrologia (SA)23 és l’encarregat de planificar, 
dirigir, coordinar i controlar les tasques d'execució de la legislació relatives als vehicles 
automòbils, tractant l’adequació dels vehicles a l’ús de biocarburants amb barreja amb 
diferents percentatges. La visió dels agrocombustibles des del SA és també una situació 
reactiva davant la política pública. La seva tasca es centra en les parts més basades en 
el coneixement tècnic, és a dir, coneixen les limitacions de la implantació real dels 
agrocombustibles als motors dels vehicles així com la perspectiva en el si de les 
indústries automobilístiques, que en molts casos mostren un rebuig a la utilització 
d’aquests. No es qüestiona formalment la implantació, tot i que s’esmenta la necessitat 
de valorar tots els aspectes implicats, sense entrar a fons al debat teòric en la mesura 
que no es parla de model energètic o de desenvolupament. Té la capacitat d’elaborar 
normativa, però seria un cop ja està plantejada i engegada la política pública. De totes 
maneres, no s’han elaborat reglaments, ni propostes al respecte.

L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) és un institut que aglutina 
professors/es de diferents disciplines de la Llicenciatura de Ciències Ambientals a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i disposa de diferents grups de recerca. SosteniPrA 
és un grup de recerca que té per objectius crear projectes que siguin eines per la 
sostenibilitat i prevenció ambiental en diferents àmbits. Entre els projectes en curs, 
l’investigador Carles Martínez Gasol està treballant en un projecte d’Avaluació de la 
Sosteniblitat mediambiental de Cultius Energètics mitjançant l’anàlisi de Cicle de Vida 

                                                     
22 A través del Decret 421/2006, de 28 de novembre de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competències dels departaments de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest el Departament de 
Treball i Indústria passa a ser Departament de Treball i els àmbits d’actuació sobre energia i mines 
passen a ser competència del Departament d’Economia i Finances. Depenent de la Secretaria 
d’Economia, la Direcció General d’Energia i Mines compta amb el Servei d’Hidrocarburs
23 El Servei d’Automòbils, Productes i Metrologia depèn de la Subdirecció General de Seguretat Industrial.
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(AGROSOST), amb termini de finalització al desembre del 2008. Aquestes recerques 
anirien en la línia de l’aplicació local o regional. 

Un fet important que té lloc en el si d’aquest institut va ser la presentació de la tesi 
doctoral de la investigadora de l’ICTA Daniela Russi, a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i dirigida per Giuseppe Munda, que argumentava la precaució que cal adoptar 
davant la bondat dels agrocombustibles i la necessitat de tenir en compte aspectes 
encara controvertits. Va suposar la primera veu divergent a Catalunya amb elevada 
repercussió pública i de presència als mitjans de comunicació. Aquest document, molt 
tingut en compte per alguns actors a nivell català (VSF, ODG i ACB), marca l’inici de la 
discussió a Catalunya dels objectius europeus i la política pública catalana.

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 24  és un institut 
d'investigació de la Generalitat de Catalunya que centra la seva activitat en la investigació 
científica i la transferència tecnològica en l'àmbit de l'agricultura, aqüicultura i la indústria 
agroalimentària. L’elaboració de projectes de recerca per l’avaluació de la viabilitat de la 
producció d’energia a partir d’agrocombustibles a l’Estat Espanyol han portat a aquest 
organisme a considerar tant els balanços energètics com d’emissions beneficiosos en 
comparació als combustibles fòssils, sempre i quan s’adeqüin els cultius al territori. Al 
novembre del 2006, comença l’estudi sobre desenvolupament, demostració i avaluació 
de la viabilitat de la producció d’energia a Espanya a partir de biomassa de conreus 
energètics25, amb termini de finalització a finals del 2008. Així doncs, aquest estudi 
suposa una font de coneixement sobre els agrocombustibles de forma aplicada. 

Fase 5: Avaluació de la política pública (2007-2008)

La fase d’avaluació consta de la determinació dels resultats i efectes que la política 
pública en qüestió, en aquest cas l’adopció dels objectius pel que fa al consum 
d’agrocombustibles a Catalunya. Aquesta avaluació no s’ha donat de forma expressa en 
el si de l’administració, donat que no hi ha hagut cap revisió formal26. Malgrat això, actors 
com Veterinaris Sense Fronteres i  l’Observatori del Deute en la Globalització s’han fixat 
en els possibles efectes negatius de la implementació del PEC (política pública) pel que 
fa bàsicament a les importacions des d’altres països de matèries primeres així com la 

                                                     
24Aquest institut ajusta el seu funcionament a l’ordenament jurídic privat, creat per la Llei 23/1985 de 28 
de novembre del Parlament de Catalunya. A través de l’establiment d’acords permanents de col·laboració 
amb altres institucions públiques que actuen en l’àmbit de la recerca i desenvolupament tecnològic, l’IRTA 
forma part d’una xarxa de centres consorciats entre els quals s’hi troben també Universitats i  Diputacions, 
que representa un sistema cooperatiu de recerca i desenvolupament (R+D). Horticultura Ambiental és una 
de les unitats operatives de les quals disposa  l’institut, les seves àrees principals d’estudi són les bases 
fisiològiques del comportament de material, l’agronomia dels conreus intensius, la tecnologia 
d’hivernacles, l’ecofisiologia, interacció i resposta d’espècies autòctones i alòctones vers el medi ambient, 
i biosensors
25 En aquest estudi es fa una avaluació tant econòmica com ambiental de les cadenes energètiques dels 
cultius i una anàlisi i avaluació dels impactes mediambientals de les diferents etapes de les cadenes 
energètiques a través de la metodologia de l’ACV.
26 Aquest fet podria canviar amb el futur Pla Estratègic d’Implementació del Biodièsel i el Pla de Qualitat, 
fins al moment sense ser de caràcter públic, dels quals es té constància amb les entrevistes realitzades a 
tècnics de l’ICAEN.
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necessitat d’ajustar el model a petita escala, o els grups ecologistes catalans, que també 
s’han mostrat crítics amb alguns aspectes ambientals de la política. 

Veterinaris Sense Fronteres (VSF)27 és una Organització No Governamental, l’objectiu 
principal de la qual és la cooperació per al desenvolupament a través de millores en la 
seva productivitat animal. La perspectiva de VSF pel què fa als agrocombustibles està 
bàsicament centrada en els impactes de les importacions i la sobirania alimentària dels 
països productors, així com preocupacions en aspectes de model energètic. Al setembre 
del 2007 van elaborar i presentar un document titulat “Biocombustibles: una duda 
razonable”. Aquest document és el primer posicionament contrari a les polítiques 
catalanes de suport als agrocombustibles provinent d’un agent de l’àmbit català.  Tot i ser 
un actor amb recursos limitats, pel que fa a recursos humans i econòmics especialment, 
elaboren un posicionament argumentat, reaccionant amb rapidesa donat el paral·lelisme 
que estableixen entre l’aplicació dels agrocombustibles i les grans importacions de 
matèries primeres produïdes en monocultius als països en vies de desenvolupament28.

L’Observatori del Deute de la Globalització (ODG)29 creat per la Xarxa Ciutadana per 
l’Abolició del Deute Extern (RCADE), centra les seves actuacions en realitzar seguiments 
a temps real de les decisions polítiques relatives al deute dins de les institucions de 
l’Estat, fer recerques aplicades dels impactes d’aquestes polítiques al Sud, organitzar 
seminaris i cursos de formació, publicació d’articles, informes i llibres de divulgació en 
diversos mitjans de comunicació, i connectar les universitats amb els moviments socials i 
ONG. Els agrocombustibles són entesos per l’ODG com una font de polítiques que 
potencien els intercanvis desiguals Nord/Sud, sempre que no es posin limitants i 
condicions a la forma de comercialització de les matèries primeres. Entre les activitats 
realitzades per l’ODG pel que fa als agrocombustibles en aquest període es poden 
destacar seminaris, cursos, realització d’informes així com la difusió de notícies i 
actualitat sobre el tema. Entre els seminaris i cursos realitzats, al març del 2007 hi va 
haver un seminari a Sant Cugat sobre “Biocombustibles. Nous negocis al sud davant la 
crisi energètica?” i el curs realitzat de novembre-desembre del 2007, “Dels 

                                                     
27 VSF va ser declarada d’utilitat pública, en funcionament des de l’any 1987, va ser creada per un grup 
d’estudiants de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. És una organització 
sense ànim de lucre i de caràcter voluntari. Veterinaris Sense Fronteres forma part de vàries 
coordinadores i federacions  d’ONG a nivell autonòmic de l’Estat Espanyol, a més d’altres organitzacions 
com la Plataforma Rural, a més de ser integrant de la Federació de Veterinaris Sense Fronteres – Europa. 
L’organització té diverses àrees, d’entre les quals Campanyes d’Incidència, a més de sumar-se a altres 
campanyes mediàtiques o agrupar-se amb altres organitzacions  s’elaboren informes i investigacions en 
el marc de la Sobirania Alimentària com a eina de sensibilització activisme i canvi social.
28 VSF ha centrat el seu treball en temes de sobirania alimentària i efectes dels monocultius des de 
vessants ambientals, socials i econòmiques (Entrevista a Ferran Garcia, VSF, 2008)
29 L'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) és un projecte que neix l'any 2000 per iniciativa de la 
Xarxa Ciutadana per l'Abolició del Deute Extern (RCADE), davant la necessitat de disposar d'informació 
contrastada, rigorosa, crítica i immediata, per poder nodrir els processos de formació, sensibilització i 
pressió política. Des dels seus principis és acollit i recolzat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, la qual actualment és l’ens que coordina i on està ubicat l’equip 
central (Campus de Terrassa). Altres organitzacions i institucions han col·laborat amb l'ODG, com el 
Departament d'Estructura Econòmica Mundial de la Universitat de Barcelona, el Grup d'Estudis de Deuda 
Externa-Deuda Eterna, Intermón-Oxfam, el Fons Català de Cooperació, el Servei Civil Internacional, Món-
3, el CADTM, diversos ajuntaments i fons municipals, el CCD, etc.
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agrocombustibles als bionegocis” a la Universitat de Barcelona (Entrevista a Mónica 
Vargas, ODG, 2008).

Per part de l’ODG VSF i altres, durant l’any 2007 es crea el grup Bionegocis30, que posa 
el focus en les possibles problemàtiques associades a les importacions de matèries 
primeres, considerades ja per la Directiva i el PEC, com a mecanisme per tal d’arribar als 
objectius establerts. El treball en xarxa del grup Bionegocis permet articular un discurs 
complex amb vessant ambiental i social, introduint el concepte de sobirania alimentària 
intentant pressionar i influir en la presa de decisions.

Aquestes crítiques aparegudes, s’han respost per part de l’APPA a través d’articles 
d’opinió, notes de premsa i un document expressament creat per rebatre els arguments 
d’aquests grups, “Mitos y realidades de los biocombustibles”, al setembre del 2007. En 
aquest document consideren adient un possible sistema de certificació de l’origen de les 
matèries primeres però titllen de simplistes i demagògiques aquelles crítiques que culpen 
els agrocombustibles de problemàtiques que consideren històriques (fam, desforestació, 
canvi climàtic, etc.). Es manifesta doncs una gran rapidesa a actuar davant les crítiques, 
que es podria explicar per la seva estructura, recursos i interessos. 

Els grups ecologistes també entren en l’arena política en la fase d’avaluació, mostrant les 
seves argumentacions en la direcció d’assegurar la sostenibilitat dels cultius així com 
destacant aspectes que consideren inadequats de la política. 

La Federació Ecologistes de Catalunya (EdC) 31  és el resultat de l’evolució de la 
coordinació de diferents entitats ecologistes del territori català. Per la EdC, els 
agrocombustibles suposen una aposta energètica complexa amb molts components 
associats que cal considerar; d’una banda els aspectes ambientals, els impactes socials i 
la seva viabilitat d’aplicació al territori. Després dels documents de VSF i l’APPA, al 
desembre del 2007 presenten una sèrie de documents de posicionament respecte 
algunes energies, un d’ells dedicat exclusivament als agrocombustibles.

Ecologistas en Acción (EA) és una confederació que engloba aproximadament 300 
grups ecologistes d’arreu del territori espanyol. Entre les diferents federacions territorials 
es troba Ecologistes en Acció de Catalunya. Aquest grup ecologista es defineix com part 
de l’anomenat ecologisme social, senyalant que els aspectes ambientals tenen relació 
amb el model de producció i consum. Al desembre de l’any 2007 també presenten un 
document sobre la postura d’EA en relació als agrocombustibles.

                                                     
30 El grup Bionegocis consta de l’ODG, VSF però també la Xarxa de Consum Solidari (tres organizacions 
agrupades a la  Campaña “No Et mengis el Món”), i investigadors de l’ICTA, de l’IGOP i  de l’UPC. 
31 A mitjans de 1996 diferents entitats ecologistes catalanes inicien un procés de coordinació després d'un 
debat de reflexió sobre l'estat de l'ecologisme a Catalunya. A finals de 1998, l’Assemblea d'Entitats 
Ecologistes de Catalunya (AEEC) defineix la seva declaració de principis. Al llarg del 1999 i de principis 
del 2000 es produeix un debat sobre com s'ha d'organitzar l'AEEC per complir els objectius pels qual es 
va crear. Finalment, el maig del 2000, s'aprova el reglament de funcionament, que significa un avanç 
respecte la declaració de principis de 1998. L'evolució d'aquest projecte es consolida a l'any 2002 amb el 
nom de Federació Ecologistes de Catalunya (EdC). El treball d’EdC està dividit en àmbits sectorials i 
territorials, entre els grups de treball sectorials es troba amb el grup de treball d’Energia, que treballa 
desde 1997.
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Així doncs, de forma coincident,  al desembre apareixen les posicions en el si del sector 
ecologista. Els dos documents de posicionament davant dels agrocombustibles mostren 
una perspectiva de crítica a la forma d’aplicació de la política malgrat suposen dues 
visions diferenciades respecte aquesta qüestió. En aquest moment es percep la 
bifurcació en el si del moviment ecologista: per una banda, EdC adopta una postura amb 
condicionants en l’aplicació de les energies renovables en general, i els agrocombustibles 
concretament. Es considera que per tal d’arribar a un canvi de model energètic és 
necessari prèviament no només buscar noves fonts d’energia sinó plantejar-se el model 
de desenvolupament i actuar sobre la demanda energètica de les societats.  Per altra 
banda, EA es centren en la urgència de prendre mesures per la lluita contra el canvi 
climàtic i visualitzen els agrocombustibles com una eina de millora de la situació actual, 
tot i que amb condicionants. 

Per últim, Assemblea Pagesa (AP) 32 és també un actor amb interessos en el món agrari, 
sense ser un sindicat sinó més aviat com a moviment social33 que es posiciona davant 
dels agrocombustibles. L’AP consideren els agrocombustibles no només com a 
alternativa de comercialització dels productes agrícoles, (com podria ser el cas dels 
sindicats UP i JARC), sinó que tenen una visió més amplia de la qüestió, donat que no 
són un sindicat que busca defensar els interessos dels seus afiliats i afiliades, sinó que 
fan una aposta política i de reflexió dels agrocombustibles. Argumenten que els 
agrocombustibles no poden imitar el model petroler (producció llunyana, consum llunyà) 
doncs en aquest cas no serien una aposta cap a la sostenibilitat. Realitzen alguns 
acostaments amb EA però no creen xarxes específiques de crítica als agrocombustibles. 

Una nova forma d’impulsar els agrocombustibles des de l’Administració catalana es 
plasma en  l’Avantprojecte del Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-201234, 
presentat el passat febrer. Aquest document està elaborat per l’OCCC d’acord amb les 
propostes rebudes durant la Convenció Catalana de Canvi Climàtic ( Barcelona, octubre 
2007-febrer 2008). Entre les mesures i accions esmentades per fer front al canvi climàtic 
a Catalunya es parla de la creació d’un marc legal favorable a la incorporació de les 
energies no convencionals en el sector del transport, entre elles els biocombustibles 
(veure taula 3.2). 

                                                     
32 Assemblea Pagesa és un grup assembleari amb membres vinculats al món agrari i altres provinents del 
món acadèmic, grups urbans, etc. que no tenen cap vincle amb el món agrari. El funcionament de l’AP és 
a través dels socis/es i es fan reunions segons aspectes temàtics, variables en regularitat segons el tema 
a tractar i la urgència d’aquest. Darrerament treballen una campanya anomenada Catalunya Lliure de 
Transgènics, amb altres col·lectius i grups.  
33 Un Moviment Social és considerat en aquest punt com l’agrupació no formal d’individus i organitzacions 
dedicades a qüestions políticosocial que tenen com a finalitat el canvi social.
34 Entre els documents tècnics de referència hi ha un recull de mesures i accions desenvolupades a nivell 
internacional per la mitigació del canvi climàtic i la seva aplicació a Catalunya. L’acció MB5.10, es centra 
en la introducció o increment de l’ús de combustibles alternatius. Biocombustibles: biodièsel. Així doncs 
amb aquesta i d’altres accions, es desprèn la necessitat de creació d’un marc legal més favorable als 
agrocombustibles així com de l’increment del seu ús com a eines per la reducció de les emissions de 
GEH.
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En la figura 3.3 es poden veure les diferents fases de la política pública i l’aparició dels 
actors en cadascuna d’elles. Aquesta figura és útil per veure de forma dinàmica com ha 
estat la inclusió dels actors en les diferents fases del procés.

Figura 3.3   L’entrada d’actors segons les fases de la política pública dels agrocombustibles

Font: Elaboració pròpia
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Taula 3.2 Eix cronològic del procés dels agrocombustibles a Catalunya. Font: Elaboració pròpia

1996 Visites d’experiències d’utilització i producció agrocombustibles a 
països europeus per part de l’ICAEN

1997

1998

1999

FASE 1: SORGIMENT 
DEL PROBLEMA 

2000 Construcció de les instal·lacions de les plantes productores a Reus i 
Montmeló

2001
FASE 2: INCLUSIÓ EN 
L’AGENDA

2002 Posada en marxa de la planta Stocks del Vallès 

Creació de l’ACB (juny)2003

Posada en marxa de la planta Bionet Europa (desembre)

2004

FASE 3: FORMULACIÓ I 
ADOPCIÓ DEL 
PROGRAMA 

2005

PEC (2006-2015) (juny)FASE 4: 
IMPLEMENTACIÓ DE LA 
POLÍTICA

2006
Inici de l’estudi Desenvolupament, demostració  i avaluació de la 
viabilitat de la producció d’energia a Espanya a partir de la biomassa 
de conreus energètics. IRTA (novembre)
Presentació de l’estudi d’Àmbit Rural : Avaluació de la potencialitat de 
nous cultius energètics en les III Jornades del biodièsel organitzades 
per l’ACB
Tesi doctoral Daniela Russi: Avaluació Integrada de les polítiques de 
biodiesel a Itàlia (febrer)
Document de VSF “Biocombustibles: Una duda razonable” (juliol)
Document de l’APPA “Mitos y relidades de los biocombustibles” 
(setembre) 
Creació del grup BIONEGOCIS (octubre)
Jornades de UP per a la promoció del cultiu de colza per a biodièsel 
(octubre)
Comunicat de EA Declaració sobre usos energètics de la Biomassa 
(desembre)

2007

Document de posicionament sobre els Agrocombustibles de EdC 
(desembre)
Nota de premsa de ODG, resposta a la proposta de la directiva 
europea (gener)
Estudi de JARC Els conreus energètics a les terres de Lleida (gener)

Presentació de l’Avantprojecte del Pla Català de Mitigació del Canvi 
Climàtic 2008-2012, (OCCC) (gener)

FASE 5: AVALUACIÓ 
DE LA POLÍTICA

2008

Finalització del projecte Agrosost dut a terme per l’ICTA (gener)
Comunicat de premsa de l’APPA “APPA considera simplistas y 
demagógicos los argumentos utilizados para criticar a los 
biocarburantes” (abril)
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3.3.2 Les variables del debat a Catalunya

Per tal de comparar els discursos i opinions dels diferents actors implicats s’ha 
categoritzat el debat a Catalunya en quatre variables: balanços (emissions i energètic), 
desenvolupament rural, importacions nord/sud, i per últim, aplicabilitat a Catalunya dels 
cultius energètics. Aquestes variables corresponen als focus de debat explicats al capítol 
2, però també a l’interès d’analitzar la vessant aplicada al territori.

En cada una de les variables s’han englobat les respostes en cinc categories, de menys a 
més favorables pel que fa a la viabilitat d’aquesta aposta energètica. Així doncs, en 
aquesta representació s’intenta mostrar gràficament les situacions de cada un dels actors.

Els balanços energètic i reducció d’emissions 

La primera variable del debat dels agrocombustibles que s’analitzarà serà la qüestió del 
balanç energètic ( és a dir, l’energia neta que es pot obtenir dels agrocombustibles si es 
resta l’energia que s’ha empleat per a la seva producció), juntament amb la possible 
reducció d’emissions. 

S’han distribuït els actors en les cinc categories segons la seva posició sobre aquestes 
qüestions a partir del recull dels arguments que fonamenten el seu discurs. Dins de la 
categoria de Desfavorables s’hi inclouen els actors que han mostrat una clara postura en 
desacord a que els agrocombustibles presentin balanços beneficiosos. El fet que alguns 
actors expressin la necessitat d’arribar a un consens científic pel què fa als balanços, i 
donada la varietat d’estudis que mostren resultats divergents, s’ha establert la categoria 
de Incertesa dels resultats. D’altra banda, hi ha actors que, o bé no es posicionen sobre 
aquesta qüestió o és un aspecte que no els preocupa especialment i queda en segon 
terme en el seu discurs. Aquests actors han estat col·locats en la categoria central, 
Sense atenció especial, posició intermèdia.  Ja d’una manera més clara, hi ha actors que 
defensen les bondats de la utilització dels agrocombustibles respecte el consum dels 
combustibles fòssils fonamentalment en aspectes d’emissions; aquests actors es troben 
englobats dins la quarta categoria, Millora respecte els combustibles fòssils. Per últim, 
s’han identificat actors  que defensen clarament que ambdós tipus de balanços són 
favorables i beneficiosos (categoria favorables) 
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Figura 3.4 Les postures dels actors catalans respecte al debat entorn als resultats dels balanços 
energètics i reducció d’emissions. 
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Font: Elaboració pròpia 

Tal i com es mostra a la figura 3.4, la distribució dels actors segons els seus arguments 
pel què fa a aquesta variable és força repartida; no es donen polaritzacions, i en totes les 
categories hi ha aproximadament un nombre semblant d’actors. Tot i això, es pot 
observar una lleugera concentració a la dreta del gràfic, per la qual cosa es pot extreure 
que un pes relatiu important dels actors tenen la perspectiva de que suposen una millora 
respecte els combustibles fòssils. 

Si s’observa la posició de les administracions públiques, es veu com l’ICAEN, impulsor de 
la política pública, no es troba en la posició més extremament favorable, sinó que se 
sustenta a les millores dels agrocombustibles respecte el petroli. L’OCCC en canvi, no 
discuteix la possibilitat de que els balanços puguin ser desfavorables i per això els 
agrocombustibles suposen una eina per a la lluita contra el canvi climàtic. En la posició 
intermèdia, es troben tant el SH, com el SA i també el DAR; cap d’aquestes 
administracions s’ha posicionat d’una manera contundent respecte els balanços ni la 
reducció d’emissions, sinó que o bé es limiten a dur a terme les tasques pertinents sobre 
la política d’agrocombustibles (SH i SA) o bé és una qüestió secundària i de poca 
rellevància en el seu discurs (DAR). 
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El sector ecologista es veu clarament dividit, amb dues posicions de diferència entre els 
dos actors. Mentre que EdC considera que encara no s’ha arribat a un consens científic 
sobre el balanç d’energies i que les emissions no es redueixen en cap cas, EA es troba 
dins la posició majoritària de ressaltar la bondat de l’alternativa enfront els combustibles 
fòssils. 

En el gràfic s’observa que el sector ecologista també es troba dividit. Els dos sindicats es 
troben a la quarta categoria, però l’AP es troba en una posició desfavorable extrema. 
Aquest actor està en desacord a que, en termes de balanços energètics i reducció 
d’emissions, els agrocombustibles siguin una bona aposta, per la qual cosa creu que cal 
aplicar el principi de precaució.

El món acadèmic, conformat per l’ICTA i l’IRTA, en estudiar ambdós àmbits d’abast 
similar, obtenen resultats similars que els fan posicionar-se de la mateixa manera dins de 
la categoria favorable moderada. També cal observar que es basen els estudis del 
CIEMAT, que mostren reduccions d’emissions respecte el petroli.

Com a organitzacions que treballen en cooperació i investigació dels països en vies de 
desenvolupament, ODG i VSF destaquen la necessitat d’aclarir la incertesa dels resultats 
científics. 

L’ACB i l’APPA, com a úniques organitzacions que agrupen empreses productores i 
distribuïdores d’agrocombustibles, i que per tant recullen les seus interessos, es troben 
conjuntament a la posició extremament favorable als resultats positius dels balanços 
energètics i la reducció d’emissions que suposa la utilització dels agrocombustibles.

El desenvolupament rural

La segona variable a partir de la qual s’analitza la posició dels actors en l’àmbit català és 
la capacitat dels agrocombustibles per a fomentar el desenvolupament rural. L’argument 
de desenvolupament rural és utilitzat des de la UE ja sigui en els propis països membres 
si es fa producció local, com en el cas de que es duguin a terme importacions, dels 
països exportadors. 

La categoria desfavorable més extrema suposaria l’argumentació de que els 
agrocombustibles no poden suposar sota cap concepte, ni des de cap perspectiva un 
foment per al desenvolupament rural, els actors que tinguin aquesta visió doncs, anirien 
dins d’aquesta categoria (Desfavorable). La visió de que, per afirmar que els
agrocombustibles suposin una oportunitat per al desenvolupament, calen estudis que 
mostrin resultats clars, entraria dins la categoria desfavorable moderada, etiquetada com 
a  Manca d’anàlisi amb resultats concloents; d’altra banda, hi ha actors que la seva 
posició està subjecta al tipus d’escala que s’apliqui en la producció i utilització dels 
agrocombustibles, de manera es situen a la categoria central (Depèn de l’escala). 
Finalment, els actors que defensen els agrocombustibles com a oportunitat per al foment 
del desenvolupament rural es trobarien dins la categoria favorable més extrema, 
favorables. 
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Figura 3.5 Les postures dels actors catalans respecte al debat entorn al desenvolupament rural 
produït pels agrocombustibles
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Font: Elaboració pròpia 

La distribució dels actors en aquesta figura 3.5 es veu clarament desplaçada cap a la 
secció de la dreta, indicant que la majoria d’actors poden defensar el potencial dels 
agrocombustibles com a factor de desenvolupament rural, malgrat això, caldrà fer una 
lectura més detallada de cada actor per a interpretar adequadament aquesta distribució. 
Cal ressaltar també que cap actor es troba en la posició més desfavorable.

Respecte aquesta variable, les administracions es posicionen i distribueixen de forma 
diferent respecte la variable anterior. En aquest cas, seguim trobant SA i SH amb una 
posició intermitja, als quals se’ls sumen tant l’ICAEN com l’OCCC, de manera que la gran 
part dels actors públics es troben en la categoria central. Aquesta concentració de les 
administracions es dóna perquè en els discursos d’aquests actors no inclouen aquesta 
qüestió com a fet important. D’altra banda, el DAR es desmarca, amb una posició 
subjecta al tipus d’aplicació i les directrius de la política agrària europea.

Els actors del sector ecologista davant d’aquesta qüestió, segueixen amb posicions 
diferents. EA es troba dins la posició extremadament favorable, amb una plena confiança 
en les oportunitats que pot oferir aquesta aposta energètica tant en el territori català com 
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en els països exportadors. Per contra, EdC destaca l’escala d’aplicació com a variable de 
la qual depenen les oportunitats que poden oferir els agrocombustibles. 

Aquesta variable és especialment important pel sector agrari i la seva posició global està 
clarament influenciada per la seva visió de com els agrocombustibles poden arribar a 
incentivar el desenvolupament rural al camp català. Els actors d’aquest grup estan dividits 
en dues posicions diferenciades. D’una banda, JARC i UP no creuen que els resultats 
dels anàlisis i avaluacions que s’han dut a terme siguin suficientment significatius i 
aplicats al territori, estudiant de forma detallada la viabilitat econòmica d’aquests. D’altra 
banda, AP defensa la possibilitat que poden oferir els agrocombustibles al camp català 
segons l’escala d’aplicació.

Respecte aquesta variable s’observa com el món acadèmic és divergent en les seves 
opinions, mentre l’IRTA no discuteix el potencial dels agrocombustibles per a fomentar el 
desenvolupament rural, des de l’ICTA es posa èmfasi en l’escala petita per a dinamitzar 
el camp català. 

De la mateixa manera, ODG i VSF creuen que l’aposta per una aplicació a escala global, 
amb producció i consum molt allunyats, no representa cap oportunitat per a millorar les 
condicions dels sectors rurals. L’escala petita és doncs, la millor opció que defensen 
aquests dos actors. 

Per últim, cal veure com l’ACB i l’APPA es mostren favorables clarament a aquesta 
possibilitat de desenvolupament rural sense condicionants. Sembla que l’aposta no es 
vegi arrelada al territori i es considera el desenvolupament rural de forma més generalista.

Les importacions provinents d’altres països (generalment països en vies de 
desenvolupament)

La tercera de les variables del debat a escala catalana correspondria al bloc d’arguments 
relacionats amb els impactes socials i ambientals sobre els països subdesenvolupats 
productors de les matèries primeres.

Entre les diferents postures que poden sustentar els diferents actors (veure figura 3.6), hi 
ha aquelles que es mostrarien més favorables a les importacions pels beneficis tant per 
països exportadors com països importadors. Aquest grup es trobarien dins de la 
categoria a favor. Una posició més moderada seria aquella que considera les 
importacions com beneficioses per les dues bandes, però que calen garanties per 
assegurar que l’intercanvi s’ha dut a terme amb criteris socials i ambientals desitjables. 
Aquesta categoria s’anomena importacions però amb garanties. La situació intermèdia 
correspondria a aquells actors que no enfoquen el discurs sobre els agrocombustibles en 
clau de debat sobre la necessitat de les importacions i els impactes associats. Pel què fa 
a les postures més reticents, en primer lloc es troben aquelles que consideren que per tal 
que hi hagi importacions caldria un canvi de model d’intercanvi basat en aspectes de 
justícia ambiental i social, més en la línia del comerç just. Aquesta categoria doncs s’ha 
anomenat canvi de model, “ comerç just”. La darrera categoria correspondria a la 
categoria més contraria a les importacions de matèries primeres per la producció 
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d’agrocombustibles, a causa dels impactes socials i ambientals negatius sobre les 
poblacions d’aquests països, especialment per la manca de comptabilització 
d’externalitats negatives: entrada en joc dels transgènics, augment de consum d’aigua a 
nivell mundial, vulnerabilitat de la sobirania alimentària, desplaçament de comunitats, etc.

Figura 3.6 Les postures dels actors catalans respecte les importacions provinents d’altres països
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Font: Elaboració pròpia

En general tots els actors es troben en situacions intermèdies o moderades. No es troben 
posicions clarament favorables a les importacions sense plantejaments de garanties, però 
tampoc en contra absolutament, sense tenir en compte altres formes d’intercanvi o 
basades en altres models socials i econòmics. 

Pel que fa als actors públics, l’ICAEN i l’OCCC sustenten les opinions més favorables. En 
el cas del DAR, SH i SA es troben en situacions més intermèdies, bàsicament perquè no 
és un aspecte molt present a la seva postura. 
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Pel que fa als grups ecologistes existeix una clara distinció; EdC es centren en la 
necessitat de canviar el model i les relacions desiguals, mentre que EA es mostra més 
favorable explicant la opció d’acord que afavoreixin les dues parts.

En el sector de la pagesia es troben altra vegada opinions divergents. De tal manera, UP 
serien els més favorables, sempre considerant garanties ambientals, socials, 
especialment alimentàries. JARC es mostra més intermedi, a causa de la manca de 
discurs concret sobre aquest aspecte. Finalment, AP té visions més negatives per motius 
de sobirania energètica i impactes ambientals i socials negatius sobre els països 
exportadors. 

El món acadèmic es situa en posicions intermèdies, bàsicament perquè centra els seus 
estudis en escales locals i regionals, sense contemplar les importacions.

Pel què fa, ODG i VSF expressen la necessitat d’un canvi de model. Les exportacions per 
si mateixes no són negatives, però si lligades a situacions de desigualtat, inexistència de 
repartiment dels guanys entre el total de la població, és a dir, manca de justícia social i 
ambientals.

Finalment, l’ACB i l’APPA, associacions creades per afavorir la producció 
d’agrocombustibles, ambdues amb presència dels productors, es mostren favorables a 
recórrer a l’opció de les importacions per la producció d’agrocombustibles. Les 
importacions poden ser una eina que afavoreixi les dues parts, amb garanties de no 
afectar el mercat d’aliments. 

Aplicabilitat al territori català

Entre els arguments del debat aquest seria l’únic que té una vessant territorial marcada, 
és a dir, que suposa la reflexió sobre l’adopció d’objectius concrets a escala catalana i la 
capacitat territorial i social per assolir-los. 

Entre els arguments més favorables es trobarien aquells optimistes amb la capacitat 
d’assoliment dels objectius establerts pel PEC donades les potencialitats del territori 
català. Aquesta categoria s’anomena viabilitat de compliment d’objectius . De forma més 
moderada, hi hauria aquells arguments que veuen possible l’aplicació de l’aposta 
energètica dels agrocombustibles al territori català malgrat existeixen barreres, és a dir, 
objectius amb limitacions. En posicions intermèdies, sense atenció especial, amb 
condicionants, es trobarien aquelles postures que o bé no contemplen l’aplicació al 
territori català perquè es fixen en altres escales o bé, no és un tema rellevant en el 
discurs. Entre les opinions més desfavorables, hi hauria la més moderada, canvi del 
model, altres tecnologies, que no descarta de forma rotunda la opció dels 
agrocombustibles però només en el cas de fer una aplicació basada en un altre model de 
producció i consum o d’aplicació a través de diferents tecnologies. La darrera postura, 
objectius inviables, descarta el possible assoliment dels objectius per motius ambientals, 
socials o bé de capacitats territorials. 
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Figura 3.7 Les postures dels actors catalans respecte al debat entorn l’aplicabilitat de l’aposta dels 
agrocombustibles al territori català
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La distribució dels diferents actors pel que fa a les importacions de matèries primeres a 
Catalunya procedents d’altres països resulta bastant diversa, tot i que els actors es 
concentren majoritàriament en les posicions moderades. (veure figura 3.7)

Pel que fa als actors públics, l’ICAEN és el que es mostra més favorable a l’aplicació dels 
agrocombustibles al territori català i l’adopció dels objectius, com és obvi en la mesura 
que és l’impulsor de la política a Catalunya. El SH i SA mostren posicions favorables als 
objectius però amb limitacions, especialment de caire tècnic i reglamentari. L’OCCC 
tindria la visió més intermitja, donat que es basa en estudis europeus i internacionals, 
sense contemplar l’aplicació territorial de forma expressa. 

Entre el sector ecologista es torna a percebre una clara divergència en la temàtica dels 
agrocombustibles. Per una banda, EdC mostren la seva visió de que els objectius 
europeus i catalans són inviables, però també indesitjables per les implicacions 
ambientals negatives. Per altra banda, EA pensen que l’adopció d’objectius per substituir 
els percentatges de combustibles fòssils suposen un bon camí per adquirir millores 
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ambientals, sempre que es tinguin en compte una sèrie de limitacions (disponibilitat 
d’aigua, utilització de fertilitzants, etc.). 

Entre els representats del camp català, UP, JARC i AP, hi ha dues opinions polaritzades. 
Per una banda, UP i JARC es mostren favorables als objectius però considerant una 
sèrie de limitacions (millors ajudes de la PAC, suport administratiu). AP considera els 
objectius poc desitjables sense el canvi de model o de les tecnologies, en la línia d’altres 
exemples europeus, com Alemanya, amb premses properes i tancament de cicles. 

El món acadèmic també mostra opinions divergents; l’ICTA es mostra menys favorable ja 
que caldria prèviament un canvi d’escala de l’aplicació dels agrocombustibles tal i com 
actualment estan plantejats. L’IRTA per la seva banda estudia les varietats més idònies al 
territori i en confia en les potencialitats per fer el canvi cap a un models de carburants 
diferents als actuals. 

ODG i VSF segueixen compartint postura, expressant el gran nombre de condicionants i 
impactes de l’aplicació de la política dels agrocombustibles tal i com s’ha projectat. 
L’assoliment dels objectius només és possible i desitjable amb el canvi de model i de 
tecnologies. 

Per últim, ACB i APPA tenen visions diferents respecte l’aplicació. Mentre l’ACB es 
mostra favorable a l’aplicació al territori català amb certes limitacions, especialment de 
caire tècnic que cal i es poden solucionar, l’APPA mostra un desconeixement respecte a 
les potencialitats d’aplicacions concretes de cultius energètics i el seu posterior 
aprofitament al territori català. 

Postura global

En aquest darrer apartat es mostra la postura global de cada un dels actors tenint en 
compte les posicions respecte les quatre de variables anteriorment explicades mitjançant 
l’aplicació d’un sistema de ponderació. Aquest sistema valora amb més importància 
(puntuant tres vegades més) aquella variable segons la qual cada actor articula el seu 
discurs en relació als agrocombustibles. D’aquesta manera es fa una comparació de les 
posicions tenint en compte on es troba el focus discursiu de cada actor, podent-los situar 
en posicions favorables, o contràriament, més adverses a l’aplicació de la política pública 
dels agrocombustibles a Catalunya. En aquest quadre resultant no hi ha unes categories 
establertes, sinó que cal fer un anàlisi més detallat.
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Figura 3.8 Les postures dels actors catalans en relació a les quatre variables estudiades
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Com es pot observar a la figura 3.8, les posicions globals dels actors són 
predominantment moderades; ni els sectors crítics mostren una negativa rotunda i radical, 
ni l’administració impulsora mostra a nivell de discurs una fe cega en la política dels 
agrocombustibles.

Entre l’administració pública, l’ICAEN, òrgan impulsor de la política, queda com a la única 
administració amb capacitat per dur a terme actuacions sobre la política, en una posició 
favorable. Els SH i SA es mantenen en una posició intermitja, donada la seva funció 
subordinada però també per la consciència dels limitants tècnics com a aspectes sense 
solucionar. El DAR és l’administració que, situant-se també en una posició intermèdia,  
suposa un fre o barrera a les actuacions proposades per la política pública. Al PEC, entre 
les actuacions necessàries es contemplava la coordinació amb el DAR per impulsar i fer 
viables els cultius energètics. Amb aquesta situació intermitja el DAR intencionadament 
canvia els temps de desplegament de la política. Pel què fa a l’OCCC, també mostren 
una visió molt positiva en la línia de l’ICAEN, malgrat la línia és poc aplicada al territori, 
únicament es basa en les propostes que surten de les polítiques internacionals de lluita 
contra el canvi climàtic. 

En el sector ecologista s’evidencia la divisió de postures pel que fa a la implementació 
d’objectius i calendaris en la política d’agrocombustibles a Catalunya. Totes dues visions 
es trobarien en les línies moderades, és a dir, tots dos actors contemplen els 
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agrocombustibles com una aposta complexa. EA es mostren a favor però amb limitacions, 
amb arguments que destaquen els agrocombustibles com una alternativa a la situació 
actual, és a dir, un model absolutament insostenible basat en l’ús del petroli. Per altra 
banda, EdC expressa la necessitat de buscar alternatives, però que suposin un canvi real 
de model, amb el qual la política pública sigui coherent, evitant les polítiques com a 
respostes a situacions concretes sobre les quals cal actuar. 

En el sector de la pagesia també hi ha una diversificació de postures. Per una banda, UP 
es mostra més favorables a l’adopció d’objectius i calendaris malgrat les limitacions 
existents pel que fa a la viabilitat econòmica i la necessitat de modificació de la PAC, així 
com un suport generalitzat de les administracions. JARC, per la seva banda, es troba en 
una situació intermitja, contempla l’aposta com un fet interessant malgrat caldrien 
reestructuracions de la política, en la línia de variabilitat de la producció de les plantes i 
relació amb els excedents dels productes agrícoles. Per últim, AP generalment expressa 
la seva visió desfavorable respecte la política pública. Consideren que la implementació 
tal i com està plantejada, és una imitació del model actual basat en el  petroli, que implica 
dependència i insostenibilitat. 

En el món acadèmic, IRTA i ICTA divergeixen sensiblement de posicions. L’ICTA es basa 
en estudis de caire local amb visió de tancament de cicles, i es desmarca  del 
plantejament general de la política actual, doncs les importacions són un punt bàsic 
d’aquesta. Per la seva banda, l’IRTA estudia l’aplicació d’espècies al territori espanyol per 
tal de produir agrocombustibles, però considera que potencialment podrien suposar 
desenvolupament rural i una aposta al territori català. 

L’ODG i VSF mostren una unió d’arguments en totes les variables analitzades i 
introdueixen la visió dels països del sud en el debat al territori català. Consideren que la 
política pública tal i com està plantejada suposa importació de matèries  primeres 
basades en un model de desigualtat i manca de justícia ambiental i social. No es tracta 
de grups que mostrin una negativa a cegues o amb argumentacions simplistes, sinó que 
a partir d’un anàlisi de les implicacions amb una perspectiva global, busquen canviar el 
focus de la problemàtica que hauria de solucionar la política pública: aspectes ambientals 
indissolubles d’aspectes socials.

Per últim, l’ACB i l’ APPA  materialitzen les postures més favorables a la política. L’APPA 
per la seva banda, es troba en una situació més moderada pel fet que no contempla 
l’aplicació a escala catalana, és a dir, que disposen de dades i utilitzen argument 
generalistes. De totes maneres, les limitacions o aspectes crítics proposats per altres 
grups es consideren superables, fins i tot podent-se convertir aquestes en potencialitats. 
L’ACB doncs és l’actor amb una postura radicalment més a favor.

3.3.3 El mapa d’interrelacions dels actors a Catalunya

En aquest apartat es mostraran les relacions que s’han establert entre els diferents actors 
durant les fases de la política pública. Les relacions que s’observen entre els actors es 
caracteritzen per ser de caire informal, en molts casos es tracta de trobades en actes (per 
exemple, jornades sobre energia, taules rodones, etc.) o bé en espais d’afinitat 
d’interessos. Malgrat s’hagi donat certa comunicació i diàleg entre actors, es denota la 
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mancança d’espais plurals de debat i de consens, aquest fet explica que actors percebin 
limitacions, barreres o problemàtiques en relació a la política dels agrocombustibles que 
ni tan sols està en el coneixement d’altres actors. De tal manera, a part d’existir 
divergències en les opinions dels actors, es dóna una independència tant discursiva com 
d’actuació entre aquests, així com la mancança de coalicions fortes, amb l’excepció de 
dues aliances que es comentaran posteriorment: Grup Bionegocis i ACB.

Amb l’objectiu de facilitar l’anàlisi i d’observar de forma sintètica les interrelacions que 
s’han donat entre els actors identificats en el darrer apartat, s’ha elaborat una 
representació gràfica d’aquestes (veure figura 3.9). De l’anàlisi de la figura, es poden 
extreure conclusions en tres línies diferents: 

Per una banda, la manca de confluència entre els actors que pertanyen a un  mateix 
sector amb uns interessos teòricament similars. Aquests serien els casos del sector 
ecologista, del sector agrari i també en el si de l’Administració pública. El sector 
ecologista, amb EdC i EA, i el sector agrari, amb UP, JARC i AP, tot i que a priori podrien 
perseguir interessos comuns, donada la seva divergència en la postura durant el procés 
no es donen aliances ni coalicions per tal d’aconseguir una major legitimitat i efectivitat 
alhora de reclamar canvis en la política o en l’adopció dels ítems de l’agenda. En el si de 
l’Administració, ICAEN i DAR, tot i que en el PEC es plasma la voluntat d’un treball 
conjunt per tal de potenciar el desenvolupament dels cultius energètics a Catalunya, 
aquesta relació no es dona de forma expressa.

Per altra banda, es donen dues coalicions d’importància en el desenvolupament de la 
política. Es podria considerar que l’ACB és la materialització dels actors amb postures 
més favorables a l’adopció d’objectius i desplegament de la política a Catalunya. Així 
doncs, l’ACB integrada per l’APPA i l’ICAEN suposa un actor important durant el procés 
amb contactes formals i estables. Pel què fa al grup Bionegocis, representa la coalició 
amb dos dels actors amb postures crítiques a les polítiques actualment plantejades (VSF, 
ODG i altres persones a títol individual: investigadors, acadèmics, etc.). Tot i tenir una 
gran afinitat de discurs amb l’AP i EdC, no s’ha fet evident cap vincle entre aquests actors.

Per últim, cal observar el fet que l’ICAEN, com a òrgan que elabora i impulsa la política 
pública, estableix relacions amb els actors favorables a la política (com ja s’ha exposat, 
formant part de la coalició amb l’ACB i l’APPA). Per contra, amb els actors que conformen
el sector crític no hi ha constància que hagi dut a terme contacte on hi hagi tingut cabuda 
diàleg o intercanvi d’opinions (veure figura 3.9)
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Figura 3.9 Mapa de les interrelacions entre els diferents actors
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3.4 Conclusions

L’anàlisi de la política, l’evolució dels processos així com la intervenció dels actors en 
aquests ha portat a destacar dos grans blocs de conclusions del cas dels 
agrocombustibles al territori català. 

En primer lloc, el procés a Catalunya està molt influenciat per l’escala europea i 
internacional. Durant l’anàlisi elaborat, s’ha constatat l’existència de simultaneïtat de 
cicles de les polítiques públiques a nivell català i europeu, però amb temps diferents que 
porten a episodis de desajust. Aquests dos cicles tenen dinàmiques pròpies, però es 
poden detectar influencies. Una primera explicació d’aquest fet podria ser la subsidiarietat 
de la normativa catalana respecte el marc normatiu europeu i la transposició d’aquest. No 
obstant, també es poden identificar una influència dels discursos, posicions i recursos 
provinents del nivell europeu i internacional en els agents a Catalunya, la qual cosa ens 
portaria a argumentar que existeixen altres mecanismes de relació entre aquestes 
esferes. 

En segon lloc, no s’ha fet evident la existència d’espais de debat i presa de decisions 
estructurats i integradors en el procés de la política pública. Els actors tenen visions 
focalitzades en les variables del debat de major importància per ells, i en molts casos, no 
es busca una visió holística del tema. Aquesta característica es pot atribuir als actors 
privats amb interessos molt concrets, però també a les administracions públiques, que en 
alguns moments acoten els aspectes a considerar o a introduir en les agendes. En el 
debat no ha existit una integració dels interessos i perspectives, provocant que els actors 
desconeguin la implicació d’altres actors en el procés i el discurs que aquests articulen. 
Aquesta situació pot explicar-se, d’una banda, per la voluntat d’alguns actors d’evitar que 
hi hagi una obertura en l’arena política que permeti l’entrada de nous actors i així vetllar 
pels seus interessos. D’altra banda, també pot explicar-se per la manca d’aplicació 
d’elements participatius en el funcionament i procés de les polítiques públiques. Aquests 
elements podrien facilitar la introducció dels diversos factors en el debat i ajudar a 
potenciar la seva legitimitat, aprofitant les experiències i capacitats dels diferents actors, 
per tal d’elaborar una política d’èxit.
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En aquest capítol, a partir de l’anàlisi que s’ha realitzat anteriorment, es pretén elaborar 
una proposta per a la realització d’una avaluació integrada de la política pública marc dels 
agrocombustibles a Catalunya, el PEC. Així doncs, es tracta d’una proposta d’una 
avaluació inicial, mitjançant la valoració de diverses alternatives de futur de la 
implementació dels agrocombustibles a Catalunya, utilitzant la metodologia participativa 
de grups de discussió, per tal de que, en futures recerques, es pugui continuar amb 
aquesta avaluació.

El primer subcapítol consta d’una exposició de les qüestions destacades que s’han 
observat pel què fa al debat dels agrocombustibles i a la seva complexitat. Es realitza una 
aproximació a la sociologia participativa i a nous marcs d’anàlisi i conceptes de la ciència.  
En el segon subcapítol es fa la descripció acurada de la proposta per a la realització de la 
valoració dels escenaris de futur de la implementació dels agrocombustibles a Catalunya. 
Per últim, es plantegen unes conclusions sobre les oportunitats de la realització d’aquesta 
proposta, així com sobre qüestions del debat dels agrocombustibles que haurien de ser 
abordades en aquest procés. 

4.1 Introducció 

Aquest subcapítol és elaborat amb la intenció, per una banda, d’exposar els trets més 
interessants i destacables pel què fa la qüestió dels agrocombustibles; la seva 
complexitat, la situació actual del debat, i la seva política pública a Catalunya. D’altra 
banda, de contextualitzar el marc teòric i conceptual de la metodologia aplicada en la 
proposta realitzada, per la qual cosa s’ha elaborat una breu introducció.

4.1.1 Els agrocombustibles, una qüestió complexa

Els agrocombustibles, tal i com s’ha vist en el capítol tercer del treball, han resultat ser 
una qüestió complexa. El debat està caracteritzat per les incerteses científiques 
( balanços energètics i d’emissions), així com per la discussió dels impactes ambientals i 
socioeconòmics que es podrien derivar de la seva implementació ( alça de preus del 
cereal, impactes ambientals per la producció en monocultius, etc..), que sovint són difícils 
de mesurar i quantificar. Un altre tret de la qüestió dels agrocombustibles és la dificultat 
que existeix per establir i preveure relacions causa i efecte.

Del debat analitzat i la valoració de la política pública s’han extret tres conclusions que 
són útils i necessàries d’exposar abans d’abordar aquest nou capítol.

En primer lloc, de l’anàlisi se’n desprèn que no només ha existit un deslligament entre les 
esferes política i científico-tècnica i social, sinó que no s’han donat espais de comunicació, 
debat ni presa de decisions estructurats ni integradors entre els diferents actors implicats 
-a part de les coalicions ja esmentades anteriorment-. La manca d’aplicació d’elements 
participatius en el funcionament i procés de la política pública, el PEC, ha provocat que ni 
en el debat ni en el procés d’elaboració de la política pública  no hi hagi hagut integració 
dels diferents interessos i perspectives, dificultant que aquesta gaudeixi de legitimitat i 
d’èxit.
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En segon lloc, s’ha vist que el debat entorn dels agrocombustibles ha evolucionat cap a 
una multiplicitat de debats, motivada per la diversitat de factors que hi influeixen tant a 
escala local com global. Aspectes aparentment tan deslligats entre ells com les emissions 
de GEH, el desenvolupament rural, les relacions comercials desiguals entre el Nord i el 
Sud, el subministrament energètic, la disponibilitat i planificació del territori, o el model de 
desenvolupament, han convergit en el debat. 

En tercer lloc, un estudi de la política marc dels agrocombustibles a Catalunya porta a 
concloure que s’han definit objectius i calendaris sense haver-se realitzat una avaluació 
prèvia del potencial del territori per la producció d’agrocombustibles, i que actualment no 
s’ha aprobat normativa derivada per a la seva implementació. Cal destacar també, que 
s’ha donat una gran diferència en la influència dels diferents actors en el cicle de la 
política pública; mentre que la coalició favorable, integrada també pels poders públics, ha 
estat determinant, altres actors amb postures més crítiques o amb propostes diferents 
han tingut un paper secundari, fins i tot desapercebut en l’elaboració, definició i 
implementació de la política. 

Aquestes tres idees justifiquen la necessitat de cercar nous procediments per a la 
valoració de una possible aplicació dels agrocombustibles al territori català. En primer lloc, 
per solventar i encarar la complexitat de la qüestió; en segon lloc per fomentar la 
comunicació entre els agents implicats i la influència per igual d’aquests en la definició de 
la política; i en tercer lloc, la realització d’una avaluació pot resultar de gran utilitat ja que 
falta concreció en la aplicació dels objectius de la política pública, de manera que pot 
ajudar a definir com ha de ser la implementació. 

4.1.2 Nous marcs d’anàlisi per problemes ambientals complexes

La recerca de noves eines d’anàlisi basades en la integració de coneixement s’explica 
per la creixent consideració dels conflictes ambientals com a qüestions complexes, on els 
sistemes tradicionals d’avaluació experta es veuen limitats, donat que es basen en el 
coneixement disciplinari, en la previsió i no consideren les incerteses de manera explícita. 
També les eines de decisió política i comunicació tenen limitacions per tal de trobar 
solucions als problemes ambientals actuals35. (Tàbara JD. 2003).

En aquest sentit, Funtowicz S. i Ravetz J. van introduir el concepte de ciència post-
normal com un “marc en el qual la tasca de buscar solucions als problemes ambientals i 
elaborar “polítiques bones“ no ha de recaure solament en experts individuals sinó en una 
comunitat extensa. Aquesta ha d’avaluar i gestionar la qualitat dels inputs científics 
mitjançant processos complexos de presa de decisions on hi conflueixin diferents 
perspectives i valors, donant-se així una integració social del coneixement tradicional i la 
tecnologia de qualitat” (Funtowicz S. i Ravetz J., 1996). 

                                                     
35 Els problemes ambientals no tenen «solucions» en sentit estricte, ja que el conjunt d’agents socials, 
motius i interessos, que intervenen en la seva definició i «resolució » inicial, tendeixen a generar noves 
situacions problemàtiques qualitativament diferents, en el temps, l’espai o altres dimensions socials i 
ecològiques, a aquelles que originàriament el van engegar (Tàbara JD, 2000).
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D’aquesta manera, es mostra gràficament en la figura 4.1 com en aspectes on el risc de 
la decisió i la incertesa del sistema són petits, la ciència bàsica, fins i tot la ciència 
aplicada és suficient  per a resoldre el problema. No obstant, quan qualsevol de les dues 
variables augmenta, són necessàries altres tècniques, judicis, o fins i tot valors per 
afrontar la qüestió, per la qual cosa es recorre a la consulta professional. En els casos on 
els riscos són difícilment quantificables, o el dany és irreversible, les metodologies 
tradicionals de resolució de problemes queden significativament limitades.

Figura 4.1. Diagrama de les estratègies de solució de problemes

Font: Funtowicz S. i Ravetz J., 1996

Les noves metodologies integradores i participatives, suposen un trencament de la 
triangularització i l’aïllament de les diferents disciplines (ciència, política i coneixement 
tradicional), esdevenint fonamentals per a la comprensió dels problemes actuals i per 
oferir-hi respostes vàlides des d’un ventall ampli de perspectives (Tàbara JD. 2003). 

La qüestió dels agrocombustibles ha evolucionat de tractar-se d’una simple aposta de 
nova font energètica, a suposar grans implicacions en temàtiques ambientals, socials i 
econòmiques. En l’anàlisi del procés de debat i de la política pública s’ha fet patent que 
les eines d’avaluació utilitzades han estat insuficients; altres disciplines i perspectives 
demanen i requereixen ser considerades per tal de buscar una solució òptima al 
problema, que moltes vegades és percebut de diferent manera. Per una banda, trobem 
que per part dels actors impulsors de la política, existeix una gran problemàtica en 
matèria energètica que cal ser enfocada en la substitució del petroli en els transports per 
tal d’assegurar el subministrament i disminuir la dependència energètica. D’altra banda, 
altres perspectives centren la problemàtica en el model de desenvolupament pel qual 
s’aposta, lligat a aplicacions a gran escala, pautes de mobilitat i de vida totalment 
insostenibles. Per aquest motiu, és clau la integració de coneixement i perspectives amb 
la intenció de concebre i encarar la problemàtica d’una forma comuna i eficaç. 

Risc de les decisions

Incertesa dels sistemes

Consulta professional

Ciència postnormal

Ciència Aplicada

Ciències Bàsiques
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En els darrers temps s’ha posat èmfasi en les possibles implicacions del compliment dels 
objectius d’aquestes polítiques, sobretot en el cas de la gran escala, (encariment del 
cereal, fam, desplaçaments de població per monocultius, ...) fent que les decisions sobre 
els agrocombustibles tinguin un risc elevat. D’altra banda, molts dels factors es troben en 
el si del debat donada la gran incertesa científica existent, sobretot en parlar de balanços 
energètics i d’emissions, on vàries publicacions i articles que els han estudiat han mostrat 
resultats diferents, fins i tot contraris. 

Així doncs, la ciència post-normal en aquest cas resulta ser un marc d’anàlisi adequat per 
aquesta qüestió, que, amb l’ajuda de metodologies integradores i participatives, ajudi a 
fonamentar les decisions que s’hagin de prendre d’ara en endavant. 

4.1.3 Aproximació a l’Avaluació Integrada Participativa

En aquest context de recerca de noves formes i eines d’anàlisi participatives i 
integradores, apareix l’Avaluació Integrada (AI), un nou camp d’investigació aplicada, 
d’anàlisi i d’acció política. L’AI pot ser definida com un procés interdisciplinari de 
combinació, interpretació i comunicació del coneixement de diverses disciplines 
científiques on el problema pot ser avaluat des d’una perspectiva sinòptica. (Rotmans and 
Dowlatabadi, 1997). La finalitat d’aquest procés és que aquest coneixement sigui 
políticament rellevant de manera que serveixi de suport per a la presa de decisions 
polítiques.  

Dins l’AI, les esferes política, científica i social prenen part del procés de creació de 
coneixement, on la comunicació entre aquestes és un element fonamental per la 
incidència en la presa de decisions i per una avaluació adequada. Per aquest motiu, una 
corrent emergent de l’AI considera que la participació pública i l’aprenentatge mutu 
prenen un paper clau en el disseny dels processos d’avaluació de problemes ambientals 
complexos, on el paradigma de ciència tradicional esdevé una eina insuficient. Aquesta 
perspectiva ha portat a utilitzar de forma creixent l’expressió Avaluació Integrada 
Participativa (AIP) i aplicar-la en processos d’avaluació, decisió i comunicació de 
problemàtiques complexes, com són els problemes ambientals. Sovint és utilitzat també 
el terme Avaluació Ambiental Integrada Participativa, no obstant, s’ha considerat adient 
emprar en aquest estudi la terminologia d’Avaluació Integrada ja que aquesta ha de 
portar en el seu significat de forma intrínseca el component ambiental

L’AIP esdevé un instrument bottom-up36 en les fases de la política pública, el qual permet, 
no només fonamentar les decisions polítiques amb el coneixement interdisciplinar, sinó 
també integrar interessos ambientals, socials, econòmics i polítics en tals decisions. Una 
aplicació d’aquesta metodologia permet doncs, fomentar la comunicació entre diferents 
agents que, provenint d’esferes tant científiques, socials com polítiques, participen d’una 
democratització de la ciència i la política (veure figura 4.2). El fet que el nou coneixement 
                                                     
36 Mot anglosaxó, que per la seva difícil traducció s’ha preferit deixar en la forma original, s’utilitza sovint 
per denominar instruments, estratègies o implementació de polítiques públiques de forma participativa. El 
Comitè Expert en Administració Pública de Nacions Unides l’anomena enfoc ascendent en les  
metodologies basades en la participació dels interessats. 
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hagi de resultar políticament rellevant per tal d’influir en les decisions polítiques comporta 
la necessitat d’un procés racional, estructurat i representatiu en la seva recerca. (Tàbara, 
J.D., 2003).

Figura 4.2. Representació de la zona d’intersecció entre la ciència, el procés de decisió política i la 
comunicació i la participació del públic en general, on treballa l’Avaluació Integrada Participativa.  

 Font: Puy, 2005, adaptat de Tàbara J.D., 2000 i Cazorla X., 2005.

En tot estudi cal tenir present les limitacions del marc d’anàlisi aplicat. En aquest cas, de 
la metodologia d’AIP, sense deixar de banda les potencialitats i oportunitats que pot oferir, 
caldrà considerar també les limitacions principals identificables (Cazorla, X. 2005, adaptat 
de Hisschemoöller et al, 2001):

Taula 4.1 Limitacions i potencialitats de les metodologies participatives

POTENCIALITATS LIMITACIONS

-Representar i portar a discussió dades i informació 
complexa

-Ajudar als participants a ser conscients de les 
incerteses i limitacions del coneixement científic

-Ajudar a millorar les interfases de modelització

-Possibilitat de ser emprada com a suport per un 
aprenentatge reflexiu

-Els actuals models i interfases no estan 
suficientment adaptats per a ser emprades en 
processos d’AIP

- Són complementàries a altres fonts d’informació, 
que necessiten una adaptació del llenguatge per a 
participants no experts

- Els actuals models i interfases han de ser 
contextualitzats a nivell social de  forma oportuna, 
d’acord amb cada situació

-Els resultats de la seva aplicació poden esdevenir 
només elements de suport per a la reflexió, 
metàfores o suposicions, no per a creure-hi 
indefectiblement. 

.Font: Cazorla, X. 2005, adaptat de Hisschemoöller et al, 2001

Coneixement no 
acadèmic

PolíticaCiència i 
conexiement
expert

AIP
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La metodologia de l’AI consta de tres etapes principals: estructuració del problema, 
anàlisi i comunicació dels resultats directa o indirectament als usuaris de les avaluacions. 
En la segona etapa és on trobem la bifurcació entre les corrents de l’AI, ja que és on 
s’apliquen mètodes participatius o bé mètodes de modelització matemàtica. (veure figura 
4.3). 

Figura 4.3. Esquema de les etapes de la metodologia d’Avaluació Integrada a l’esquerra de l’eix 
central. A la dreta, les etapes del procés de l’avaluació integrada participativa.

Font:  Cazorla X., 2005 i Tàbara JD. 2003

Així doncs, l’AIP es pot entendre com un procés multietàpic, format per varis loops37

d’intervenció. La primera etapa de l’AIP, per a l’estructuració del problema, requereix 
entrades d’informació (inputs) per proporcionar recursos i fonamentar les posicions dels 
actors, així com per provocar la reflexió sobre el problema; aquesta informació pot ser de 
caire tècnic però també interdisciplinar i plural (marc legal, dades estadístiques, context 
econòmic, articles de premsa, etc.), pot contenir també material catalitzador de la reflexió 
(variables a analitzar, preguntes clau, etc.). En la segona etapa es dona pròpiament la 
integració de coneixement, la discussió en els grups. Aquesta etapa pot ser dissenyada 
de múltiples formes; creació d’escenaris, anàlisi d’aquests un cop elaborats, discussió de 
preguntes de recerca, avaluació d’impactes, etc. Finalment de l’última etapa en resultaria 
el nou coneixement (outputs), que serviria per a recomençar el procés. Aquests resultats 
poden ser propostes d’escenaris, propostes de polítiques públiques, creació de xarxes 
d’actors, nous problemes, nous marcs d’anàlisi, etc.

Hi ha una llista àmplia d’experiències d’utilització d’aquestes metodologies, ja sigui en 
problemàtiques locals, però també per al tractament de problemàtiques de caire global 
com la gestió de l’aigua, la planificació territorial, l’erosió costanera o el canvi climàtic. Els 
                                                     
37 Mot anglosaxó, que per la seva difícil traducció s’ha preferit deixar en la forma original per denominar la 
repetició iterativa del mateix procés.
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Etapa 1
Etapa 2
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nous problemes, nous marcs d’anàlisi, 
reformulació del problema,etc.
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agrocombustibles són una qüestió multidimensional, que gaudeix de característiques 
d’escala local, alhora que d’una global. De la mateixa manera, com ja s’ha esmentat, 
suposen l’entrada en el debat d’altres debats, no només en matèria energètica, sinó 
també sobre planificació territorial, consum d’aigua, mercat alimentari, canvi climàtic 
(balanços d’emissions), entre altres. 

4.2 Metodologia i proposta d’avaluació 

En aquest apartat es duu a terme una descripció acurada de la proposta de realització 
d’una avaluació integrada i participativa pel què fa als agrocombustibles a Catalunya. La 
proposta està conformada per uns mètodes d’anàlisi i d’integració, la creació prèvia d’uns 
escenaris de futur sobre la implementació del PEC, que posteriorment haurien de ser 
sotmesos a la valoració amb l’ajuda d’una sèrie de variables per tal de facilitar l’avaluació 
multidimensional de l’aplicació dels agrocombustibles a Catalunya. Els participants de la 
valoració dels escenaris serien els actors identificats en l’anàlisi que s’ha presentat en el 
tercer capítol d’aquest treball. El resultat de l’avaluació participativa proposada en aquest 
quart capítol hauria de servir per a reiniciar el procés d’avaluació a partir d’uns nous 
escenaris elaborats per part dels actors.

Primerament, es fa una descripció del procés d’elaboració dels escenaris, així com també 
una petita aproximació a aquesta metodologia per a l’anàlisi de problemes ambientals. 
Tot seguit, es detalla la metodologia participativa que es proposa, els grups de discussió, 
i es concreta la seva composició. Per últim, es descriu el procés d’avaluació seguint les 
etapes de l’AIP. 

4.2.1 L’Eina d’anàlisi: Els escenaris de futur

En consonància amb el que s’ha exposat en el primer apartat d’aquest capítol, els 
mètodes de previsió quantitatius per a l’estudi i gestió de qüestions ambientals complexes, 
multifactorials i incertes, queden limitats principalment per la manca d’existència de 
relacions lineals entre els factors a la realitat, així com per la rapidesa dels canvis 
ambientals, que supera moltes vegades les prediccions. L’elaboració d’escenaris de futur 
és una eina flexible, que va més enllà dels models matemàtics, permetent, a través de la 
comunicació entre els actors, provocar una autoreflexió sobre les dimensions humanes i 
els problemes ambientals. (Rodríguez-Labajos, B. ,2006)

Els esforços destinats a la determinació dels objectius d’una política pública impliquen la
necessitat de crear-se una imatge visual, un dibuix del futur, que mostri com esdevindrà 
allò que és acceptable i significatiu. Aquesta idea guia la discussió cap a la  planificació 
d’escenaris, i ofereix múltiples perspectives sobre processos complexes (Rodríguez-
Labajos, B. ,2006), esdevenint així una eina potencialment útil per a la presa de decisions 
polítiques i la planificació de polítiques públiques. 

Els escenaris han estat definits de maneres molt diferents per diversos autors; no obstant, 
un punt on hi ha consens és en que un escenari no és una predicció, sinó que gaudeix de 
característiques com “hipotètic”, “coherent”, “consistent” i/o “descriptiu”. Van Notten 
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aposta per una definició d’escenari com a una descripció consistent i coherent 
d’alternatives d’un futur hipotètic, que reflexen diferents perspectives del 
desenvolupament passat, present i futur, la qual pot servir com a base per actuar. (Van 
Notten, 2005). L’elaboració d’escenaris, esdevé doncs també, una tècnica analítica per 
encarar les incerteses. 

La utilització d’escenaris pot ser molt dispar, per la qual cosa existeix una multitud 
d’opcions en la definició d’aquests escenaris. Per aquest motiu, s’ha fet una classificació 
de tipologies de característiques que poden presentar els escenaris, segons l’objectiu de 
l’estudi, el procés dissenyat, i el contingut dels escenaris, intentant donar resposta a les 
preguntes  Perquè? Com ? Què? respectivament, que s’han resumit en forma de taula a 
continuació:

Taula 4.2 Tipologia de les característiques dels escenaris.

Trets principals Característiques

Objectiu de l’elaboració d’escenaris 
(perquè?)

Exploració vs Recerca prèvia a la 
política pública 

Funció de l’exercici
Rol dels valors 
Tema tractat
Enfoc del canvi
Escala temporal

Procés vs Producte
Descriptiu vs Normatiu
Qüestió vs Àrea vs Institució
Evolutiu vs Discontinuïtats 
Curt termini vs Llarg termini

Disseny del procés (com?)

Intuïtiu vs Analític
Inputs en el procés 
Mètode
Grups inclosos

Qualitatiu vs Quantitatiu
Participatiu vs Modelització
Inclusiu vs Exclusiu 

Contingut dels escenaris (què?)

Complex-simple
Paper del temps
Aspectes tractats
Nivell d’integració

Estàtics vs En desenvolupament
Heterogenis vs Homogenis
Integració vs Fragmentació

 Font: Adaptació de Van Notten, 2005

4.2.2 Escenaris de futur dels agrocombustibles a Catalunya 

Per a la proposta realitzada en el present treball, donada la complexitat de la 
implementació dels agrocombustibles i considerant els resultats de l’anàlisi del debat i la 
situació a escala local que s’ha elaborat prèviament, s’han determinat les característiques 
dels escenaris que s’elaboraran, recollides a la taula següent:
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Taula 4.3. Característiques dels escenaris elaborats per a l’estudi de la implementació dels 
agrocombustibles al territori català 

Trets principals Característiques

Objectiu de l’elaboració d’escenaris 
(perquè?)

Exploració
Funció de l’exercici
Rol dels valors 
Tema tractat
Enfoc del canvi

Procés 
Normatiu
Qüestió i  Àrea 
Evolutiu 

Disseny del procés (com?)

Intuïtiu vs Analític
Inputs en el procés 
Mètode
Grups inclosos

Quantitatiu 
Participatiu 
Exclusiu

Contingut dels escenaris (què?)

Simple
Paper del temps
Aspectes tractats
Nivell d’integració

Estàtics 
Heterogenis 
Integració 

Font: Elaboració pròpia.

Primerament, cal recordar que l’objectiu de l’elaboració dels escenaris sobre la 
implementació d’agrocombustibles al territori català és el de realitzar una avaluació inicial 
de la política pública i de la seva implementació, que integri els diferents coneixements i 
perspectives, de tal manera que proporcioni la base per a recomençar el procés d’anàlisi 
amb l’elaboració de nous escenaris o/i amb nous criteris a concretar i valorar. Per aquest 
motiu, el perquè de l’aplicació de la metodologia respon a una exploració, i la funció de 
l’exercici no és d’obtenir un resultat final, sinó un procés que permeti continuar amb 
l’anàlisi, fomentant la comunicació, l’aprenentatge social i la millora de les tècniques 
d’observació. El terme normatiu és utilitzat aquí per expressar que els escenaris reflexen 
les interpretacions, valors i interessos de qui els elabora. Per últim, s’ha explicitat que es 
tracta la qüestió i l’àrea, doncs és una temàtica multi-escala que s’ha aplicat al territori 
català. 

Respecte al disseny del procés, els inputs que s’han utilitzat per a la definició dels 
escenaris proposats són de caire quantitatiu, ja que són dades concretes de previsions 
realitzades en el PEC. Tot i que serien escenaris més rics si hi haguessin entrades 
d’informació tant de caire qualitatiu com quantitatiu, seguint amb l’objectiu principal 
exposat, resulta adequat utilitzar només informacions quantitatives per a l’elaboració dels 
escenaris. La inclusió de inputs qualitatius es donaria doncs, en processos posteriors als 
que aquest estudi abasta. Els motius pels quals s’ha escollit un mètode participatiu amb 
els grups/actors en el procés han estat justificats en apartats anteriors on s’ha descrit el 
marc teòric i la metodologia d’AIP. El fet que s’hagi explicitat com a exclusiu pel què fa als 
grups implicats, respon a que aquests no hauran participat en l’elaboració dels escenaris 
inicials, sinó que seran partíceps de la fase d’avaluació dels escenaris prèviament 
elaborats. Probablement aquesta característica en futurs processos d’avaluació, serà 
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modificada ja que dels grups de discussió n’haurien de sortir possibles escenaris més 
concrets per tornar a ser avaluats.

Finalment, els escenaris proposats, pel què fa al seu contingut, s’han catalogat de 
simples; si bé pot haver-hi heterogeneitat i integració de les variables, aquest no és un 
tret rellevant en aquest cas. Els escenaris són estàtics en la mesura en què no inclouen 
una descripció de la trajectòria dels escenaris ni el seu desenvolupament, sinó que 
descriuen una situació concreta en un moment del temps. 

Així doncs, els escenaris són els següents: 

-ESCENARI (A): No compliment dels objectius del PEC
-ESCENARI (B): Compliment dels objectius del PEC, a través de matèria primera 
importada.
-ESCENARI (C): Compliment dels objectius del PEC mitjançant producció local de 
matèria primera al territori català

Per a l’elaboració d’aquests escenaris de futur sobre la implementació dels 
agrocombustibles al territori català s’han establert dues variables a entrecreuar per tal 
que en resultin diverses opcions o alternatives. La primera de les variables, responent a 
la voluntat de mostrar escenaris d’implementació de la política pública, és el compliment 
dels objectius sobre agrocombustibles recollits en el PEC, amb opció de compliment total 
dels objectius o bé no compliment (Compliment/No compliment objectius PEC). Donades 
les diferents implicacions que tindria la aplicació d’aquests objectius segons l’origen de la 
matèria primera, i considerant les variacions de les postures dels actors pel què fa a 
aquesta qüestió que ha revelat l’anàlisi institucional del capítol tercer de l’estudi, s’ha 
definit com a segona variable l’origen de la matèria prima, on pot donar-se importacions o 
bé producció local (Matèria prima importada/ produïda al territori català) (veure figura 4.4).
Els escenaris s’han determinat per l’any 2015 donat que aquest és l’horitzó temporal dels 
objectius del PEC.
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No compliment 
dels objectius 

del PEC

Compliment dels
objectius del PEC

Matèria prima 
importada

Matèria prima 
produïda al territori 
català

ESCENARI (B) ESCENARI (C)

ESCENARI (A)

Figura 4.4. Escenaris de futur per a la realització de l’avaluació 

Font: Elaboració pròpia.

Els escenaris resultants són molt generalistes, marcant situacions molt extremes poc 
ajustades al que es podria donar a la realitat (tota la matèria importada o totalment 
produïda al territori català, compliment  o incompliment total dels objectius del PEC). Tot i 
això, resulten útils per una primera avaluació a partir de la qual, en propers processos, es 
podran crear nous escenaris futurs desitjables amb criteris i variables més concrets. 

Com s’ha explicitat anteriorment, la base per la elaboració dels escenaris són dades 
quantitatives extretes del PEC. En el capítol 4 del pla es recullen els resultats de 
prediccions i escenaris energètics per als anys 2010 i 2015 mitjançant models 
matemàtics i tendències tant de consums com de producció energètica a Catalunya dels 
anys anteriors. El PEC determina dos escenaris, l’Escenari Base i l’Escenari IER, els 
quals, compartint les característiques principals sobre l’entorn internacional, preus de 
l’energia, evolució econòmica, tecnològica i social, difereixen en la intensitat d’actuació de 
l’administració pública en els mercats energètics38.

                                                     
38Aquestes actuacions tenen per objectiu millorar l’eficiència energètica global i fomentar el creixement de 
les energies renovables, i vénen recollides en el Pla d’Energies Renovables del PEC, en el capítol cinquè
del pla.
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De tal manera, l’Escenari (A) proposat recull les principals prediccions de l’Escenari Base
del PEC 39 en el qual es segueixen les tendències de creixement econòmic i 
desenvolupament energètic i tecnològic. No obstant, per tal d’emfatitzar la diferència 
entre escenaris proposats, es suposarà nul·la tant la producció com el consum 
d’agrocombustibles. 

Els escenaris (B) i (C) parteixen de les previsions fetes en l’Escenari IER del PEC, que 
comptabilitza l’efecte de les actuacions recollides en el Pla d’Energies Renovables del 
capítol cinquè. Amb la mateixa intenció d’exagerar la diferència entre alternatives, en 
l’escenari (B) es considerarà que la totalitat de matèria prima per a la producció 
d’agrocombustibles és importada d’altres països, mentre que en l’escenari (C) la 
producció serà local, en el territori català.  Cal notar que en el PEC es parla de 
biocarburants sense especificar la seva matèria prima, en la descripció dels escenaris es 
considerarà que tots els biocarburants del PEC seran agrocombustibles, és a dir, a partir 
de conreus energètics en la seva totalitat. 

A continuació, es farà una breu explicació de les característiques principals de cada un 
dels escenaris proposats, on s’hi inclouran les dades quantitatives extretes del PEC. 

ESCENARI (A): No compliment dels objectius del PEC

Aquest escenari implica un incompliment total dels objectius del PEC en referència als 
agrocombustibles, de manera que no hi ha ni consum ni producció d’agrocombustibles. 
Així doncs, ha calgut fer algunes modificacions a l’Escenari Base original del PEC. 
Primerament, s’han incorporat els valors de consum de biodièsel i bioetanol als valors de 
consum d’energia final en gas-oil i benzines. A més, en les importacions de petroli s’ha 
sumat el consum d’energia primària en agrocombustibles previst en el PEC. 

Taula 4.4 Resum de les dades principals de l’Escenari (A)

Escenari (A)
No compliment del PEC

Importació agrocombustibles (ktep) 0

Producció agrocombustibles (ktep) 0

Consum d’energia final  bioetanol (ktep) 0

Consum d’energia final biodièsel (ktep) 0

Consum d’energia final gasoil (ktep) 5.874,5 

Consum d’energia final benzines (ktep) 1.170,1

Importacions petroli (ktep) 14.680,5 

Font: Elaboració pròpia

                                                     
39 Cal considerar que en l’Escenari Base ja es contempla la implementació de mesures d’eficiència 
energètica, de manera que els valors de consum d’energia final previstos són un 5,5 % menor que els que 
es donarien si es mantingués la intensitat energètica(consum d’energia final per unitat de VAB)  de l’any 
2003 (PEC; 2005).
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ESCENARI (B): Compliment dels objectius del PEC, a través de matèria primera 
importada

Aquest escenari suposa el compliment dels objectius del PEC en la seva totalitat, de 
manera que s’han pres els valors de consum d’energia final de biodièsel i bioetanol, que 
compleixen els percentatges del 5% per a l’any 2015. 

Respecte la producció, aquest escenari suposa una importació de tota la matèria primera 
per a la producció dels agrocombustibles sense concretar el seu origen. Així doncs, la 
adaptació que s’ha realitzat respecte l’Escenari IER del PEC és la importació energètica 
corresponent als agrocombustibles, que en resulta la totalitat del consum de bioetanol i 
biodièsel. 

Taula 4.5. Resum de les dades principals de l’Escenari (B)

Escenari (B)
Compliment del PEC amb importacions 

Importació agrocombustibles (ktep) 844,1
Producció agrocombustibles (ktep) 0
Consum d’energia final  bioetanol (ktep) 58,7
Consum d’energia final biodièsel (ktep) 785,4
Consum final energia en gasoil (ktep) 4384,3
Consum final energia en benzines (ktep) 824,8 
Importació de petroli (ktep) 12.656,8 

Font: Elaboració pròpia.

ESCENARI (C): Compliment dels objectius del PEC mitjançant producció local de 
matèria primera,  al territori català. 

El compliment total dels objectius marcats en el PEC es realitza en aquest escenari a 
través de la producció al territori català de la matèria primera, de manera que en aquest 
cas, no hi ha importacions energètiques pel què fa a agrocombustibles, i hi ha una 
producció que iguala al consum total de biodièsel i bioetanol. 

Taula 4.6. Resum de les dades principals de l’Escenari (C)

Escenari (C)
Compliment del PEC amb importacions 

Importació agrocombustibles (ktep) 0
Producció agrocombustibles (ktep) 844,1
Consum d’energia final  bioetanol (ktep) 58,7
Consum d’energia final biodièsel (ktep) 785,4
Consum d’energia final en gas-oil (ktep) 4384,3
Consum d’energia final en benzines (ktep) 824,8 
Importació de petroli (ktep) 12.656,8 

Font:Elaboració pròpia
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Aquests tres escenaris conformarien una part dels inputs de la primera fase de l’AIP, amb 
dades quantitatives. Representen la base a partir de la qual es realitzarà l’avaluació i 
valoració de les implicacions, les variables i els criteris que cal aplicar en al 
implementació dels agrocombustibles a Catalunya.

4.2.3 El mecanisme de participació: els grups de discussió

La corrent de l’AIP, anomenada també dialògica40, ha utilitzat de forma creixent tècniques 
qualitatives d’investigació com són els grups de discussió. Aquests consisteixen en la 
trobada, una o varies vegades, de grups de cinc a dotze persones i una figura 
moderadora que guia la conversa, d’ una durada de dues hores aproximadament. 
Aquesta tècnica permet analitzar amb profunditat les percepcions, actituds i preferències 
dels participants, als quals se’ls intenta facilitar suficient temps i recursos perquè puguin 
reflexionar les seves posicions. Els grups de discussió ofereixen espais de reflexió 
col·lectiva molt més en consonància amb les dimensions temporals, espacials i morals 
que plantegen els problemes ambientals i de sostenibilitat (Tàbara, 2003). 

A partir de les experiències realitzades, s’ha constatat que els processos de l’AIP tenen 
una multiplicitat de funcions,sovint dutes a terme simultàniament, entre les quals es 
poden destacar les següents (Tàbara JD., 2003):

- Adequar la formulació i definició dels problemes a tractar, de les possibles causes i 
efectes, i de les possibles solucions a aplicar en base a les visions dels agents 
participants. D’aquesta manera, eviten errors en el plantejament de preguntes i 
suposicions que durien a respostes equivocades.

- Impulsar la participació d’agents socials que en altres circumstàncies no serien 
partíceps de processos d’investigació o implementació de polítiques públiques, 
permetent així incrementar la potencial eficàcia i l’equitat de les solucions plantejades.

- Integrar coneixements, perspectives i valors provinents de diferents disciplines i àmbits, 
comportant un augment de la diversitat i representativitat de la societat i del 
coneixement utilitzat en la presa de decisions. 

- Optimitzar els processos  d’aprenentatge mutu social i institucional, augmentant la 
comprensió de les complexitats i les incerteses per part dels agents implicats.

No obstant, cal contraposar aquestes avantatges i funcions amb les limitacions que 
aquesta tècnica qualitativa presenta. A continuació s’enumeren les principals (Stewart, 
D.W. ; Shamdasani, P.N., 1990): 

- El reduït nombre de participants i el caràcter voluntari de la majoria de participants que 
integren els grups de discussió poden limitar la generalització a una població més gran.

- La interacció entre els participants i d’aquests amb l’investigador/a pot tenir dos 
efectes indesitjables; que les respostes dels membres del grup esdevinguin 

                                                     
40 En complementació a aquesta corrent dialògica, es troba el treball d’AI a través de models; l’agregació 
de coneixements interdisciplinars no es dóna de forma participativa i directa entre els agents, sinó 
mitjançant models matemàtics que estableixen relacions causals sobre el problema que es pretén abordar. 
Aquest estudi no s’emmarca dins aquesta perspectiva, per aquest motiu no s’aprofundirà en aquesta 
corrent metodològica. 
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interdependents i que els resultats obtinguts en el grup de discussió estiguin esbiaixats 
per un membre molt dominant.

- El caràcter i natura de la interacció poden guiar a l’investigador o als membres a tenir 
més fe en els resultats que en el què en realitat garanteixen.

- Les respostes obertes obtingudes en els grups de discussió sovint marquen el procés 
de síntesi i interpretació de resultats difícil.

- El moderador pot esbiaixar els resultats mitjançant el seu coneixement o 
desconeixement introduint o deixant entendre quins tipus de respostes són desitjables.

Per tal d’assolir els objectius de les metodologies participatives, per la tria dels 
participants dels grups en el tractament de qüestions locals és adequat aplicar dos criteris. 
D’una banda, que es vegin reflexats tots els actors rellevants en l’àmbit local sobre la 
qüestió, i de l’altra, que s’incloguin els actors que tinguin capacitat de presa de decisions 
a nivell local (Rodríguez-Labajos, B. ,2006). Ambdues qüestions poden ser fonamentades 
en un anàlisi institucional que s’hagi elaborat prèviament, com és el cas d’aquest treball, 
a partir del qual s’identifiquen els actors, els seus interessos, posicions i xarxa 
d’interrelacions. A més dels actors, cal incloure en els grups de discussió una figura 
moderadora, experta en dinàmiques de grups, per guiar les converses, formular 
preguntes o controlar el procés (temps, gestió de conflictes, etc.). Sovint s’inclou també 
una persona experta en les matèries que afectin la problemàtica complexa per respondre 
dubtes o aclarir qüestions. És important considerar la influència de la presència o 
absència de determinats actors en les actituds d’altres participants, així com tenir en 
compte que la preocupació o importància relativa que tingui per a cada actor la 
problemàtica en qüestió condicionarà la seva participació. (Rodríguez-Labajos, B. ,2006)

4.2.4 Actors rellevants per l’avaluació dels escenaris dels 
agrocombustibles a Catalunya proposats 

La determinació dels actors que haurien de formar part dels grups de discussió s’ha fet a 
partir de la informació extreta en l’anàlisi realitzat en el capítol 3 de l’estudi, en el qual 
s’han realitzat entrevistes directes i s’ha fet un recull d’informació tant d’entrevistes en 
mitjans de comunicació o revistes com de documents elaborats pels propis actors. A 
continuació s’adjunta una llista dels actors rellevants per a la realització de l’avaluació 
dels escenaris sobre agrocombustibles al territori català. En el capítol tercer, d’anàlisi de 
la política i els actors en el debat dels agrocombustibles a Catalunya, s’ha realitzat amb 
força detall la descripció de cada un d’ells, per aquest motiu no s’adjunten en aquest 
capítol.

- Associació Catalana del Biodièsel (ACB)
- Associació de Productors d’Energies Renovables (APPA)
- Institut Català de l’Energia (ICAEN)
- Federació d’Ecologistes de Catalunya (EdC)
- Ecologistes en Acció de Catalunya (EA)
- Unió de Pagesos (UP)
- Assemblea Pagesa (AP)
- Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
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- Veterinaris Sense Fronteres (VSF)
- Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
- Oficina del Canvi Climàtic (OCCC) del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya
- Servei d’Hidrocarburs (SH) adscrit al Departament Economia de la Generalitat de 
Catalunya
- Servei d’Automòbils (SA), adscrit al Departament d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya
- Departament d’Alimentació, Agricultura i  Acció Rural (DAR) de la Generalitat de 
Catalunya
- Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB- ICTA) 
- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA )

El resultat de la tria dels actors és una llista de 16 actors. Per aquest motiu, per a facilitar 
el diàleg i la dinamització de la discussió, seria convenient dividir els actors en dos grups 
de discussió simultanis de 8 actors cada un. En cada un dels grups caldria afegir una 
figura moderadora i una d’apuntadora, i es realitzaria un grabació audiovisual íntegra de 
les sessions per tal de poder analitzar en profunditat el procés una vegada realitzat.

4.2.5 Etapes del procés participatiu en l’avaluació dels 
agrocombustibles a Catalunya

En aquest apartat, es farà una descripció del disseny de l’avaluació aplicable en un futur. 

Es descriuran les tres etapes del procés d’AIP; Etapa 1: Entrades d’informació, Etapa 2: 
Integració i participació i Etapa 3: Resultats. Per les dues primeres etapes es descriurà el 
material preparat i el disseny que s’hauria de dur a terme. Respecte la tercera etapa, en 
ser conseqüència de la realització de les anteriors, només podran traçar-se les línies 
generals de la informació que hauria de ser recollida i, essencialment, com s’hauria 
d’organitzar per maximitzar la seva utilitat en processos posteriors d’avaluació. 

ETAPA 1 : ENTRADES D’INFORMACIÓ

Per als participants dels grups de discussió, s’ha elaborat un document de treball que 
conté una breu contextualització de la matèria dels agrocombustibles i de la política 
pública, a més d’un recull de premsa i resums d’estudis referents a diversos aspectes i 
dimensions dels agrocombustibles. S’adjuntaria la descripció dels escenaris anteriorment 
exposada, i s’inclouria una breu explicació de les etapes del procés, concretant els temps 
de les sessions, la composició dels grups de discussió i les tasques a realitzar. 

El primer apartat d’aquest document, com s’ha esmentat, consta d’una aproximació als 
agrocombustibles a partir d’una breu descripció de la font energètica i dels seus 
requeriments, situant-los en l’actual context energètic i normatiu a escala internacional, 
europea i catalana. 
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Els agrocombustibles; què són i com es produeixen

Dins de l’energia de la biomassa, la qual pot ser aprofitada en diverses formes, trobem 
l’aprofitament energètic de cultius agrícoles (cultius energètics), anomenats a partir d’ara 
agrocombustibles, donada la seva condició agrícola i la seva utilització com a combustible en 
vehicles .(veure figura XX). 

De la transformació de cultius energètics en carburants es pot obtenir biodièsel (aprofitable per a 
la utilització en motors que vagin amb gas-oil, dièsel) o bé bioetanol (aplicable en vehicles amb 
motor que utilitzin benzina).

A partir d’un procés de fermentació i destil·lació de productes vegetals rics en sucres  o midó 
(com serien la remolatxa, la canya, cereals o tubercles) s’obté el bioetanol, que és utilitzat com a 
substitut de la benzina.

La transesterificació o esterificació metílica és un procés a través del qual, a partir d’olis vegetals 
crus de cultius de llavors oleaginoses (com la soja, la colza, el gira-sol) s’obté el biodièsel. El 
biodièsel pot obtenir-se també a partir del processament d’olis reciclats o greixos animals, entre 
altres, no obstant, aquests productes i processos productius no seran analitzats en el present 
procés participatiu. 

En el diagrama de fluxes adjuntat a continuació es pot observar el cicle de vida de la biomassa 
utiltizada per a la obtenció d’agrocombustibles. Es denota com tal producció requereix del 
funcionament i la estructura dels ecosistemes terrestres en la seva forma agrícola, i aquests 
alhora necessiten els aports de combustible, fertilitzants i altre béns i serveis de caràcter 
socioeconòmic per suplir les pèrdues que s’ocasionen als ecosistemes i per al desenvolupament 
de les plantes. Els requeriments principals per als cultius energètic doncs són petroli, fertilitzants, 
pesticides,materials biòtics i geòtics, treball i serveis, sòl i aigua com a principal requeriment en 
termes de massa. (Giampietro i Ugliati, 2005)
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Les polítiques públiques dels agrocombustibles

La creixent preocupació per l’esgotament del petroli i la dependència energètica dels països 
europeus ha sigut un dels motius pels quals en els últims anys la matèria energètica ha passat a 
primeres planes de les agendes polítiques. La recerca d’energies renovables, la diversificació i el 
subministrament energètic, resulten pilars en les polítiques energètiques de la UE, molt 
desenvolupades en els últims temps. 

El sector transports, principal consumidor de petroli, en els últims anys ha experimentat un 
augment molt destacable, les dades del PEC destaquen que al 2003 el sector transport era el 
responsable del 37,7% de la demanda final d’energia a Catalunya. Donada la dificultat de canviar 
les pautes de mobilitat vinculades al model de desenvolupament i d’ocupació del territori, els 
agrocombustibles semblen oferir una bona oportunitat per a reduir notablement el consum de 
petroli sense realitzar canvis estructurals de la societat, resultant una solució aplicable a curt 
termini. Els agrocombustibles, es visualitzen doncs,  com a un aport en les energies renovables 
que a més ajudi a reduir les emissions de GEH per tal de complir els compromisos del Protocol 
de Kyoto.

En aquest context, l’any 2003 va aprovar-se la Directiva Europea 30/2003, que establia els 
percentatges de substitució  de combustibles fòssils per agrocombustibles del 2% pel 2005 i del  
5,75% pel 2010. Aquesta norma representa una aposta pels agrocombustibles, justificada d’una 
banda per la contribució que pot oferir en reduir les emissions i ajudar en el compliment del 
Protocol de Kyoto de la UE, però també per a un assegurament del subministrament energètic i 
una disminució de la dependència energètica del petroli. Finalment, els agrocombustibles es 
visualitzen també com una oportunitat per a fomentar el desenvolupament rural sostenible, 
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oferint un nou mercat pels productes agrícoles innovadors en els Estats membres presents i 
futurs. Aquesta norma d’obligat compliment per els estats membres, ha estat trasposada a l’Estat 
Espanyol en El Pla d’Energies Renovables a Espanya (2005-2010) (PER) l’any 2005. Aquest pla 
és la revisió del Pla de Foment de les Energies Renovables a Espanya 2000-2010. Amb la 
revisió s’incorporen uns altres dos objectius: el 29,4% de generació elèctrica amb fonts 
renovables i un 5,75% d’agrocarburants per aquest mateix any.

A Catalunya, també l’any 2005 va aprovar-se el Pla d’Energies de Catalunya 2006-2015, que 
inclou, en el seu cinquè capítol, un Pla d’Energies Renovables on s’hi expliciten uns objectius a 
assolir de cara a l’any 2015 sobre consum de biocarburants (entre els quals s’hi troben 
majoritàriament els agrocombustibles). Aquests objectius marquen un percentatge de substitució 
del 18% en biodièsel i 5% en bioetanol pel 2015.

Actualment ens trobem lluny de complir els objectius marcats a tots els nivells institucionals. 
Aquesta situació, juntament amb el debat que s’ha obert en els darrers temps i la polèmica que 
s’ha fet patent als mitjans de comunicació, s’ha considerat adequat fer una avaluació de l’actual 
política pública en el territori català per tal de elaborar un material que fonamenti la seva revisió, 
modificació o implementació per part dels poders públics.

S’han escollit dues notícies sobre agrocombustibles en mitjans de comunicació amb 
elevada representativitat i seguiment a l’estat, com són El País i El Mundo, de moments 
diferents, que mostren un gir notable en la percepció social sobre les oportunitats dels 
agrocombustibles.
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EL MUNDO

Miércoles, 1 de marzo de 2006

BIOCOMBUSTIBLES
La fuerza de los girasoles

Las fuentes renovables son ya una alternativa 
para muchos conductores. La creciente 
presencia del biodiésel lleva a la antesala del 
utópico transporte ecológico.
Andrés Izurieta

MADRID.-Rudolph Diesel presentó en 1898 en 
la Exposición de París su motor de aceite pesado. 
Más de un siglo después, su invento ha cobrado 
gran importancia en el mundo del transporte. Fue 
uno de los primeros en utilizar un 
biocombustible.

Y es que aquel ilustre alemán hizo funcionar el 
primer motor diésel con aceite de cacahuete, algo 
que hoy podría considerarse como biodiésel. De 
hecho, Rudolph mantenía que el futuro del 
motor de su nombre se basaba en la biomasa, 
que es toda materia orgánica producida mediante 
un proceso biológico y que pueda ser utilizada 
como fuente de energía. Al otro lado del charco, 
Henry Ford mantenía una postura muy similar 
respecto a los combustibles vegetales, y los 
primeros vehículos que salieron de sus fábricas 
funcionaban con bioetanol. 

Más de un siglo después de aquella efímera edad 
de oro, y tras renacer de sus cenizas hace un par de 
décadas, los biocombustibles comienzan a estar 
cada vez más presentes en Europa.

El bioetanol y el biodiésel son los dos tipos más 
comunes de carburantes ecológicos, y se emplean 
en motores de gasolina y de gasóleo, 

respectivamente. El primero de ellos es un alcohol 
etílico deshidratado que se obtiene a partir de 
azúcar, almidón y fangos de aguas residuales, entre 
otras sustancias. A pesar de que España es el país 
europeo que más bioetanol produce, no se utiliza 
como combustible para la automoción dentro de 
nuestras fronteras.

En cambio, en Suecia está muy extendido, y puede 
sustituir a la gasolina sin plomo o bien 
mezclarse con ella, requiriendo que los motores 
que lo usen estén específicamente preparados para 
ello.

Si se utiliza en estado puro -sin diluir en gasolina-, 
el motor entrega una cantidad de potencia 
sustancialmente mayor que su equivalente de 
gasolina, con el añadido de que emite la misma 
cantidad de CO2 que absorbieron de la atmósfera 
las plantas a partir de las cuales se produjo.

Pero el verdadero protagonista de entre los 
combustibles ecológicos en España es el biodiésel, 
cuya presencia en algunas estaciones de servicio se 
ha visto reforzada desde hace algunas semanas.

El biodiésel está compuesto sencillamente de 
aceites vegetales como el de colza, girasol, soja y 
palma, entre otras muchas plantas oleaginosas. 
También se obtiene a partir de aceite de cocina 
usado, tras ser debidamente filtrado y depurado 
para eliminar residuos. 

A diferencia del bioetanol, el biodiésel puede ser 
utilizado sin ningún tipo de problema en 
cualquier motor diésel: sirve igualmente para 
pequeños utilitarios de gasóleo y para vehículos 
pesados o calderas. Aunque en algunos países, 
como Alemania y Francia, se venda en estado puro, 
las estaciones de servicio españolas lo suministran 
diluido en gasóleo fósil -el convencional- en unas 
proporciones que rondan el 15% de aceites 
vegetales por el 85% de gasóil. 
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La OCDE certifica que los 
biocarburantes encarecen los 
alimentos y contribuyen poco a 
frenar el CO2

Este informe contradice la postura del 
Gobierno español, que niega que estos 
combustibles influyan tanto en los 
precios 

Las políticas públicas de apoyo a los 
biocarburantes son costosas, repercuten en los 
precios mundiales de los alimentos y su 
utilidad para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero es limitada, según la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). En un 
informe divulgado hoy, la OCDE que integra 
a 30 países, señaló que el coste de estas 
políticas públicas será de 25.000 millones de 
dólares anuales en 2015 en EEUU, Canadá y 
la Unión Europea (UE), frente a los 11.000 
millones de 2006. Este informe contradice la 
postura del Gobierno español, que niega el 
efecto de estos combustibles sobre el precio de 
los alimentos.

En la actualidad las medidas de apoyo a los 
biocarburantes son responsables de una 
reducción neta de menos del 1% en las emisiones 
de gases de efecto invernadero asociadas al 
transporte. Las políticas de apoyo a los 
biocarburantes cuestan entre 960 y 1.700 dólares 
por cada tonelada de gases de efecto invernadero 
ahorrado, indicó el organismo que se conoce 
como el Club de los países desarrollados.

Esas medidas incluyen ventajas fiscales, ayudas 
directas a la producción de biomasa, la 
aprobación de leyes y también restricciones 
comerciales para proteger las industrias 
nacionales. Según la OCDE, los efectos a medio 
plazo de estas medidas sobre la producción 
agrícola son importantes, aunque no deben ser 
sobrestimados. Con las políticas actualmente en 
vigor, el 12% de la producción mundial de 
cereales secundarios y el 14% de la producción 
mundial de aceite vegetal podrían dedicarse a 
medio plazo a la producción de biocarburantes. 
Estos porcentajes se elevarán al 13% para los 
cereales secundarios y al 20% para el aceite 
vegetal una vez que entre en vigor en EEUU la 
ley sobre independencia y seguridad energéticas 
y que se apruebe en la UE el proyecto de 
directiva sobre energías renovables.

Alimentos más caros

La OCDE calcula que a causa de las medidas 
existentes hoy en favor de los biocombustibles 
los precios a medio plazo del trigo, el maíz y los 
aceites vegetales se elevarán respectivamente a 
medio plazo un 5%, un 7% y un 19%, y podrían 
tener otra subida del mismo orden si entran en 
vigor las nuevas políticas programadas

El efecto sobre los precios de los biocarburantes 
de segunda generación (que no utilizan alimentos 
como materia prima) dependerá de la cantidad de 
biomasa obtenida en las tierras de cultivo.

Una fuerte expansión de la superficie de 
producción agraria total atenuaría los citados 
efectos sobre los precios, pero suscitaría 
inquietudes debido a su repercusión nefasta 
sobre el medioambiente. Las medidas de apoyo a 
los biocarburantes pueden tener un impacto 
considerable sobre el uso de la tierra a escala 
mundial y acelerar las superficies cultivadas en 
Latinoamérica y Africa, pero es importante 
prevenir los daños al medioambiente y la 
deforestación, señalan los autores del informe. A 
la luz de estos hechos, la OCDE recomienda que 
cada país adopte sus propias estrategias según 
sus prioridades, ya que no existe una "política 
universalmente aplicable" que permita cumplir 
los objetivos y minimizar las consecuencias.

Menos consumo energético

Es más barato reducir el consumo de energía, 
sobre todo en el sector de los transportes, que 
sustituir unas fuentes de energía por otras, por lo 
que pide mayores esfuerzos en este sentido. Otra 
medida es favorecer el uso de superficies aún no 
cultivadas en vez de recurrir a la producción en 
zonas ecológicas sensibles. La OCDE preconiza 
una apertura del mercado de los biocarburantes y 
de sus materias primas para abaratar y hacer más 
eficaz la producción y limitar el impacto sobre el
medioambiente y la dependencia de los 
combustibles fósiles.

A medio plazo, la expansión del sector de los 
biocarburantes encarecerá los alimentos y 
aumentará la inseguridad alimentaria de los más 
desfavorecidos, pero si se liberaliza el sector 
puede convertirse en una opción económica 
viable en algunos países en desarrollo. La 
organización recomienda también mayor 
investigación, tanto en el sector de los 
biocarburantes como en el de la energía solar, las 
pilas de hidrógeno y otras tecnologías 
prometedoras.
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Per a l’aprofundiment d’alguns aspectes principals del debat i variables a analitzar dels 
escenaris, s’ha elaborat un resum dels estudis realitzats per fonts oficials sobre l’anàlisi 
del biodièsel i el bioetanol a l’estat espanyol, Anàlisis del ciclo de vida de combustibles 
alternativos para el transporte, realitzats pel CIEMAT els anys 2005 i 2006 . També s’ha 
elaborat el resum d’un treball, de caire més crític, sobre les implicacions de l’aplicació 
dels objectius del PEC, Crítica y perspectivas de los AGRO(bio)combustibles: el caso de 
Cataluña en el contexto español, publicat en el Dosssier CIP-Ecosocial. Sostenbilidad.
Agrocombustibles. recentment. 

S’han escollit aquests treballs donat que són treballs aplicats al territori i l’avaluació es 
realitza sobre el procés d’implementació de política local i els seus objectius.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS PARA 
EL TRANSPORTE

Fase I: El Análisis de Ciclo de Vida comparativo del etanol de cereales y de la 
gasolina. CIEMAT. 2005. 

Es tracta d’un treball realitzat per el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 
Mediambientales y Tecnológicas),  Ôrgan Públic d’Investigació, encarregat per la Direcció 
General de Qualitat i Avaluació Ambiental (DGCA) del Ministeri de Medi Ambient. L’estudi ha 
estat supervisat per un grup d’experts independents en anàlisi de cicle de vida, així com per parts 
interessades: Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), productors 
de bioetanol, fabricants de cotxes, representants del Ministeri de Medi Ambient , i investigadors 
experts en cultius energètics i processos de transformació a bioetanol.

Existeix una àmplia bibliografia sobre Anàlisis de Cicle de Vida ( en endavant, ACV) o estudis 
similars de combustibles alternatius per el transport realitzada tant als Estats Units com a Europa. 
No obstant, cap d’aquests estudis ha estat realitzat a partir de les condicions actuals 
d’introducció de biocombustibles a Espanya, per la qual cosa difícilment són extrapolables a les 
condicions específiques del territori.

En aquest estudi s’analitzen els processos actuals de producció de bioetanol i gasolina a 
Espanya, i es quantifiquen comparativament els seus impactes en el canvi climàtic i en el 
consum d’energia per a la producció i ús. L’objectiu general doncs, és realitzar un ACV 
comparatiu de l’etanol obtingut a partir de cereals i de la gasolina 95.  Concretament, en l’estudi 
es pretén:

- Avaluar i quantificar els impactes ambientals dels dos combustibles que compleixen funcions 
equivalents (etanol a partir de cereals i gasolina) al llarg de tot el seu cicle de vida, i comparar-los.
- Identificar i avaluar les oportunitats per reduir tals impactes ambientals al llarg del cicle de vida 
en cada fase del procés (extracció, producció, transformació, distribució i ús).
- Analitzar els beneficis ambientals dels combustibles estudiats

Les comparacions que es realitzen són, d’una banda, la mescla de gasolina al 5% d’etanol (E5 
en endavant) vs gasolina 95, i per l’altra, mescla al 85% d’etanol (E85) vs gasolina 95.
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Els resultats mostren que tan els balanços energètics com els d’emissions de CO2 i GEH, són 
favorables en tots dos casos, millorant en augmentar el contingut en etanol de la mescla. 

Mescla Estalvi en 
energia 
primària

Estalvi en 
energia fòssil

Reducció emissions (estalvi per cada 
km recorregut)

E5 0,28% 1,12% 8g CO2 4%
7g GEH 3%

E85 17% 36% 170g CO2 90%
144g GEH 70%

En no considerar la fixació de CO2 en forma de rizodipòsits41,que prèviament s’havia utilitzat en 
els càlculs amb un valor de 41,67kgC/t de biomassa, disminueix la reducció d’emissions, però 
segueix sent favorable i important. La consideració d’altres factors d’emissió d’òxid nitrós des del 
sòl agrícola abans no comptabilitzats afecta d’igual manera disminuint l’estalvi d’emissions, però 
en totes les opcions s’aconsegueix una reducció. 

Per a realitzar els càlculs s’ha considerat que el cereal per a la producció d’etanol és 100% de 
producció nacional; en modificar aquesta variable i comparar amb els resultats si l’origen del 
cereal fos 50% importat i 50% nacional les emissions de GEH d’ambdues mescles estudiades 
empitjoren.

En els càlculs de referència les plantes de producció estan situades lluny de les zones 
productores de cereals i properes als ports marítims. En realitzar-se una optimització de 
localització de les plantes transformadores, a menys de 100km de la zona de producció de cereal, 
el balanç energètic seria millorat, fent també que es reduïssin més les emissions de GEH.

Les emissions de GEH i el consum energètic per a la producció de les dues mescles es veuen 
augmentats notablement en suposar que l’electricitat produïda en les plantes de cogeneració de 
les plantes de producció de bioetanol substitueix a electricitat produïda pel mix espanyol i no per 
plantes de carbó i fuel. 

Existeix una controvèrsia important sobre l’efecte de la mescla de l’etanol a la gasolina a baix 
percentatge sobre l’increment d’eficiència del motor, i per tant afectant al consum de combustible 
que aquest faci. Si considerem que el vehicle amb E5 consumeix el mateix volum de 
combustibles que el vehicle amb gasolina, en comptes de incrementar el consum un 2% com en 
càlculs de referència, aleshores es produiria una reducció d’emissions apreciable.

Fase II: Análisis de Ciclo de Vida comparativo de bidiésel y diésel. CIEMAT, 
2006.

Aquest és un treball anàleg a l’anterior, en el qual s’analitzen els processos actuals de producció 
de biodièsel i dièsel a Espanya i es quantifiquen comparativament els seus impactes en matèria 
d’emissions de GEH i consums energètics en la seva producció i ús. L’objectiu general és 
realitzar un ACV comparatiu del biodièsel a partir d’olis vegetals crus, olis vegetals reutilitzats i 
dièsel.

                                                     
41 Rizodipòsits: formes immobilitzades de carboni que no es transformen de nou en CO2, es consideren doncs com 
una fixació neta de CO2 atmosfèric per el cultiu.
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En concret es fan les comparacions següents:

- Biodièsel d’oli vegetal cru barrejat al 5% amb dièsel (BD5A1) vs dièsel EN-590 
- Biodièsel d’oli vegetal cru barrejat al 10% amb dièsel (BD10A1) vs dièsel EN-590
- Biodièsel d’oli vegetal cru pur (BD100A1) vs dièsel EN-590 
- Biodièsel d’oli vegetal usat barrejat al 5% amb dièsel (BD5A2) vs dièsel EN-590 
- Biodièsel d’oli vegetal usat barrejat al 10% amb dièsel (BD10A2) vs dièsel EN-590
- Biodièsel d’oli vegetal usat pur (BD100A2) vs dièsel EN-590 

Es considerarà que el biodièsel a partir d’olis crus està compost per oli de soja importada (40%), 
girasol de producció nacional (10%), palma importada (25%) i colza produïda un 5% al territori 
espanyol i un 95% importada, amb la voluntat que sigui el màxim representativa de les mescles 
utilitzades actualment per a la producció de biodièsel.

Les conclusions principals que s’extreuen a partir dels resultats de l’estudi són les seüents 

Mescla Estalvi en 
energia 
primària

Estalvi en 
energia fòssil

Reducció emissions 
(estalvi per cada km recorregut)

BD5A1 2% 3% 6 g CO2 4% 5 g GEH 3%

BD10A1 4% 7% 12 g CO2 8% 10 g GEH 6%

BD100A1 45% 75% 120 g CO2
84 

%
92 g GEH 57%

BD5A2 3% 4% 8 g CO2 5% 8 g GEH 5%

BD10A2 7% 9% 15 g CO2 9% 15 g GEH 9%

BD100A2 75% 96% 144 g CO2
91
% 144 g GEH 88%

Respecte als balanços energètics i la reducció de les emissions de GEH, els resultats milloren en 
la mesura en què s’augmenta el contingut en biodièsel, especialment pel què fa al biodièsel usat. 
El paràmetre que més influeix en la variació dels resultats de la reducció d’emissions és el 
percentatge de cada tipus d’oli de la mescla, especialment l’oli de palma provoca un 
empitjorament molt important respecte emissions evitades. També afecten negativament a 
l’estalvi d’emissions l’ús de llavor de colza nacional i el mètode d’assignació per valor econòmics.

Seguidament, el paràmetre que afecta més als anàlisis de biodièsel d’olis vegetals crus és el 
percentatge de diferents olis en la producció de biodièsel. Els resultats per a biodièsel d’olis 
100% de palma resulten ser els pitjors, que fan incrementar molt els consums d’energia i 
provoquen una disminució en termes d’emissions de GEH. No obstant, l’oli vegetal cru de girasol 
100% ajuda a millorar lleugerament l’estalvi d’emissions de GEH i suposa una millora en 
consums energètic per a mescles de biodièsel pur.

En l’escenari base es considera que la glicerina, subproducte dels processos de 
transesterificació d’olis vegetals (tant crus com reutilitzats) té una fàcil sortida al mercat i per tant 
evita la producció de glicerina sintètica. En el cas que la producció de glicerina com a 
subproducte saturi el mercat, no seria justificables resta a la producció de biodièsel les carregues 
ambientals evitades per la producció de glicerina evitada, i els resultats de l’ACV es veuen 
afectats desfavorablement, fent que augmentin els consums energètic i les emissions de GEH 
per a totes les mescles estudiades.
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En considerar que l’origen de la llavor de colza utilitzada en el procés productiu és 100% 
nacional, s’incrementen els consums energètic del biodièsel d’olis vegetals crus, la reducció 
d’emissions de CO2 empitjoren i es doblen els emissions d’òxid nitrós.

Cal destacar que en ambdós estudis el fet d’utilitzar un mètode de comptabilització mitjançant 
una assignació en valors econòmics per als impactes en els diferents processos i l’ACV modifica 
els resultats notablement, fent que en resultin augments molt significatius en el consum energètic 
i de les emissions de GEH en varies etapes dels processos productius del biodièsel i del 
bioetanol.

Les àrees de millora identificades per tal d’optimitzar els balanços energètics i la reducció 
d’emissions en els processos productius de l’etanol i del biodièsel són: 

- Reduir el consum de fertilitzants i optimitzar l’ús de fertilitzants nitrogenats per minimitzar les 
emissions d’òxid nitrós.
- Reduir les labors de cultiu
- Implantar sistemes de co-generació a les plantes d’extracció d’oli i transformació de biodièsel
- Optimitzar el sistema de recollida d’oli per minimitzar el número de viatges i maximitzar la 
càrrega dels vehicles.

Es considera important estudiar l’efecte en l’ús d’energia i emissions de GEH de la biomassa 
residual com a font d’energia en el procés d’extracció d’oli, i en el de transformació de l’etanol, 
així com avaluar l’efecte d’utilitzar altres cultius alternatius per a la obtenció de biodièsel i 
bioetanol que tinguin elevats rendiments de llavor per hectàrea i baixos requeriments en labors i 
fertilització

Crítica y perspectivas de los AGRO(bio)combustibles: el caso de Cataluña en 
el contexto español. Sergio Sastre(1), Guillermo Peguero(1), Pedro L. 
Lomas(2), Monica Di Donato(3) (2008).

(1) Investigador en el Institut de Ciència i Tecnología Ambientals (ICTA) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.
(2) Investigador en el Departament d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Madrid.
(3) Investigadora i responsable de l’Àrea de Sostenibilitat del CIP-Ecosocial

El present treball resumit pretén avaluar les expectatives o problemes dels agrocombustibles i 
realitzar una crítica als objectius inicials plantejats. L’objectiu general és analitzar i discutir les 
conseqüències que tindria portar-se a terme els objectius del Pla Energètic de Catalunya (PEC) 
en el seu apartat de biomassa per el transport (biocarburants). 

Actualment existeix un gran debat tant sobre els rendiments energètics com de les matèries 
primes utilitzades per als productes finals dels agrocombustibles (biodièsel i bioetanol), juntament 
amb les diverses opinions respecte el balanç d’emissions de GEH (gasos d’efecte hivernacle, 
principalment de CO2).  Les contradiccions dels resultats per un mateix producte, rauen en la 
majoria dels casos en la forma de realitzar l’anàlisi de cicle de vida de la biomassa corresponent 
destinada a la producció d’agrocombustibles. D’una banda, les diferents hipòtesi sobre la 
conversió en termes energètics dels factors productius de l’agricultura (pesticides, maquinària, 
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adobs...), així com les quantitats utilitzades. De l’altra, la diferent comptabilització i introducció o 
no d’energia directa o indirecta en l’estudi (per exemple, la comptabilització o no de l’energia 
necessària per mantenir la maquinària que realitza el procés de fabricació del combustible).

A continuació es recullen les principals dades que s’han publicat respecte aquests tres aspectes:

Us de biomassa (1) Rendiments 
energètics(2)

Balanç d’emissions de 
GEH (3)

BIOETANOL
372-387 L bioetanol /t blat 
de mor (IEA, 2004)

1,4-1,39 kcal 
bietanol/kcal energia
(Farrell et al. 2006)

-21,38 % (IEA; 2004)Blat de 
moro

370 L bioetanol/ t blat de 
moro
(Pimentel i Patzek, 2005)

0,78 kcal bioetanol /kcal 
energia
 (Pimentel i Patzek, 2005)

+30% (Pimentel, 2001)

Blat 348 L bioetanol /t blat
(IEA, 2004)

1,02-1,11 kcal 
bioetanol/kcal energia
(IEA, 2004)

-19,47% (IEA, 2004)

Canya de 
sucre

73-90 L bioetanol/t canya 
de sucre (IEA, 2004)

8,3-10,2 kcal bioetanol / 
kcal energia (IEA, 2004)

Remolatxa 54-101 L bioetanol /t 
remolatxa (IEA, 2004)

1,56-1,79 kcal 
bioetanol/kcal energia 
(IEA, 2004)

-41,56% (IEA, 2004)

BIODIÈSEL

3 kcal biodièsel /kcal 
energia (WWI/gtz. 2006)

Girasol 260 kg biodiesel /t girasol
(Pimentel i Patzek, 2005)

0,46 kcal bioetanol/kcal 
energia
(Pimentel i Patzek, 2005)
0,78 kcal biodiesel/kcal 
energia
 (Pimentel i Patzek, 2005)

-63% (IEA; 2004)Soja 180 kg biodiesel/t soja
(Pimentel i Patzek, 2005)

1,5-3,3 kcal biodièsel/kcal 
energia (WWI/gtz. 2006)

(1)Quantitat de combustible obtingut per quantitat de biomassa utilitzada
(2)Quantitat d’energia obtinguda per quantitat d’energia utilitzada
(3)Emissió (+) o captació (-) neta de carbó en relació amb la gasolina.

Per tal d’analitzar les implicacions de dur a terme els objectius del PEC, cal veure dades sobre 
producció, superfície i rendiments (biomassa per unitat de superfície) dels cultius susceptibles 
per la producció d’agrocombustibles a Catalunya, juntament amb dades sobre rendiments 
energètics i de biodièsel o bioetanol per hectàrea cultivada. Els majors rendiments per unitat de 
superfície de cultius registrats resulten ser per regadiu en tots els casos.  El  cultiu de mitjana 
més productiu són el blat de moro  - per a la producció de bioetanol - i el gira-sol – per a la 
producció biodièsel -. Les elevades desviacions típiques resultants fan que la diferència de 
rendiment per unitat de superfície entre zones geogràfiques del territori siguin molt rellevants. 
Les dades de rendiment energètic utilitzades són extretes de fonts oficials. 

Així doncs, tenint en compte els poders calorífics, dur a la pràctica els objectius del PEC  
suposaria la producció de 8,26 x105 tones de biodiesel i 7,3 x 104 tones de bioetanol. A partir de 
les dades exposades anteriorment de rendiments per unitat de superfície, i rendiments 
energètics, es necessitarien 313380 hectàrees de cultiu de regadiu intensiu, amb les condicions 
de rendiment màxim. Tot i això, suposant que només la meitat de la planta és susceptible a ser 
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convertida en combustible en el procés, es necessitaria el doble de superfície, 626761 hectàrees.  

Els actuals usos del sòl a Catalunya, segons el MAPA per la campanya de 2003, són el 28% 
usos agrícoles, el 47% superfícies forestals, un 8% prats i pastures i per últim un 17% d’altres 
entre els quals queda recollida la superfície urbana i industrial. De tal manera, a Catalunya 
existeixen ja 250.000 ha de cultius de regadiu. 

Les implicacions de transformar aquesta quantitat d’hectàrees en cultius energètiques són vàries; 
primerament, cal tenir en compte que la conversió de sòl per a cultius energètics comportarà una 
major necessitat d’aigua que caldria comptabilitzar en termes de necessitats i dèficit hídric. 
D’altra banda, la simplificació del paisatge del territori català, a més de suposar una pèrdua 
culturalment parlant, suposaria un augment de la vulnerabilitat davant de plagues i una 
disminució de la biodiversitat agrícola i silvestre associada als sistemes d’usos múltiples 
típicament mediterranis. També cal senyalar les conseqüències de l’agricultura industrial, 
intensiva en productes fertilitzants i pesticides, que serien mantingudes i augmentades a causa 
del número d’hectàrees a cultivar, a més de l’augment de l’erosió o esgotament de la fertilitat i 
vocació agrícola dels sòls. La promoció de l’agroindústria sembla ser el futur de les 
multinacionals biotecnològiques, motiu pel qual seria convenient considerar les possible 
implicacions de cultivar organismes genèticament modificats per la producció d’agrocombustibles.  
Així doncs, es podria concloure que el cost ambiental en el conjunt del cicle de vida dels 
agrocombustibles arriba a resultar un ordre de magnitud major que el dels combustibles
tradicionals. 

Com a conclusió final, cal denotar que l’avaluació de les implicacions de dur a terme les fites del 
PEC no deixa de ser una discussió sobre mitjans, ja que no es qüestionen els objectius. És 
important tenir clara la hipòtesi de partida que senyala que el debat entorn els agrocombustibles 
ha estat “mutilat” de les seves preguntes més importants, i s’ha vist reduït  a una discussió sobre 
mitjans, ignorant per complet el procediment de discussió dels objectius. 

ETAPA 2 INTEGRACIÓ I PARTICIPACIÓ

En la fase de integració i participació, els grups de discussió haurien de fer una primera 
avaluació dels escenaris de futur, seguida d’una proposta de noves alternatives (nous 
escenaris) per a una propera avaluació. Aquesta etapa s’estructuraria en quatre sessions 
de dues hores cadascuna, en cada un dels grups de discussió. Cal considerar que el 
procés és flexible, de manera que davant la possibilitat de que els actors proposin 
modificar el procés tant d’avaluació com de proposta de nous escenaris, es consideraria 
adaptar el procés de la manera més adequada possible.

1era SESSIÓ: Avaluació dels escenaris

En la valoració dels escenaris proposats, per tal de guiar la discussió i d’evitar que no es 
considerin certes qüestions o d’altres s’emfatitzin exageradament, s’ha establert una llista 
de criteris a valorar per cada un dels escenaris. Aquest criteris han estat escollits i 
estructurats a partir de la informació de les postures i preocupacions dels actors sobre els 
agrocombustibles que s’ha pogut extreure de les entrevistes i materials dels actors, però 
també s’han afegit variables que s’han considerats rellevants per a l’anàlisi dels escenaris 
de futur. Tot i que en l’anàlisi institucional realitzat anteriorment, s’han definit quatre 
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variables per tal d’avaluar les postures dels diferents actors42, si bé aquesta classificació 
general resultava útil per a l’anàlisi, per a l’avaluació  dels escenaris proposats resulta 
insuficient. Per aquest motiu, s’ha elaborat una llista més extensa de variables, en la qual 
queden reflexats aspectes de les quatre variables de l’anàlisi institucional. 

Per tal de facilitar l’avaluació i dinamitzar el procés, s’han dividit les variables en quatre 
categories principals; es tracta d’una classificació purament funcional, adaptable, ja que 
moltes de les variables podrien emmarcar-se en més d’una categoria.  Cal destacar que, 
amb la intenció de maximitzar la participació i la integració de coneixement, s’ofereix la 
possibilitat als participants dels grups de discussió de proposar noves variables i afegir 
comentaris en qualsevol de les categories. Les variables a valorar, segons la seva 
categoria, són les següents:

Taula 4.7 Categories i variables a valorar dels escenaris de futur dels agrocombustibles

Categoria Variables
- Desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals 
- Preu final del biodièsel o bioetanol (pur o barrejat)
- Inversió pública (subvencions al producte, exempció d’impostos) 
- Efectes en el preu del cereal
Variables proposades pels participants

ASPECTES ECONÒMICS

-...
- Compatibilitat dels agrocombustibles en els motors dels automòbils

- Qualitat del carburant final (agrocombustible barrejat o pur)
- Subministrament (punts de distribució, gasolineres)
- Consideracions tècniques relatives al transport, emmagatzematge i 
distribució (p.ex.seguretat, materials específics..)
Variables proposades pels participants

ASPECTES TÈCNICS

-...
- Balanços Emissions CO2  i partícules contaminants
- Balanç energètic
- Efectes en la biodiversitat agrícola i silvestre
- Consum d’aigua
- Erosió i contaminació dels sòls (fertilitzants, pesticides, contaminació 
aqüífers)
- Transformació d’usos del sòl i disponibilitat de terres
Variables proposades pels participants

ASPECTES AMBIENTALS

-... 

Font :Elaboració pròpia

L’avaluació dels escenaris es realitzaria de forma qualitativa; s’hauria d’assignar una 
puntuació a cada una de les variables pels diferents escenaris segons la percepció 
conjunta d’aquesta. L’escala de puntuació seria la següent:

                                                     
42 Les quatre variables que articulaven el discurs i postures dels actors eren Balanços d’emissions i 
energia, Desenvolupament Rural, Aplicabilitat al territori català, i Importacions (Nord/Sud)
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Taula 4.8 Puntuació a assignar per part dels participants a les variables.

Font: Elaboració Pròpia

Cal notar que s’inclou també, donada la gran incertesa i condicionants de molts aspectes 
de la implementació d’agrocombustibles, la possibilitat de catalogar d’Incertesa les 
variables. 

La taula 4.8 és una mostra de la graella que seria utilitzada per a resumir els resultats de 
la valoració dels escenaris en els dos grups de discussió per a les variables de la 
categoria Producció de la Matèria Primera.  Es realitzaria de forma anàloga per a les 
altres categories. 

Taula 4.9 Graella per a l’avaluació qualitativa dels escenaris respecte variables sobre Aspectes 
econòmics

ESCENARI 
(A)

ESCENARI 
(B)

ESCENARI 
(C)VARIABLES

Grup 
1

Grup 
2

Grup 
1

Grup 
2

Grup 
1

Grup 
2

Comentaris (condicionants, aspectes a 
considerar)

ASPECTES ECONÒMICS

- Desenvolupament socioeconòmic de 
les zones rurals 
- Preu final del biodièsel o bioetanol 
(pur o barrejat)
- Inversió pública (subvencions al 
producte, exempció d’impostos) 
- Efectes en el preu del cereal

Altres variables proposades pel grup 
de discussió

Font: Elaboració pròpia

2ona SESSIÓ: Identificació de les variables determinants

Un cop realitzada la valoració dels escenaris, caldria identificar quines de les variables 
resulten ser les determinants per a una adequada implementació del PEC, ja sigui de les 
proposades o de noves que hagin sorgit del procés de valoració en els grups de discussió. 
Les variables que obtinguessin una puntuació Molt favorable, Molt desfavorable o 
incertesa serien les que quedarien classificades com a determinants. Aquestes variables 

Puntuació Signe
Molt favorable (+ +)
Favorable (+)
Neutre (o)
Desfavorable ( - )
Molt desfavorable ( - - )
Incertesa ( ! )
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es recollirien en forma de graella tal i com es mostra a la taula 4.9, on per exemple, la 
qüestió de la inversió pública que requereixin els agrocombustibles per a la seva 
potenciació ha obtingut una puntuació molt desfavorable.

Taula 4.10. Graella per a resumir els resultats de la identificació de les variables determinants en 
els dos grups de discussió.

VARIABLES DETERMINANTS Puntuació Comentari

Cost en inversió pública (- -)

...

Variables determinants proposades pel grup de 
discussió

Grup 1

...

...

...

Variables determinants proposades pel grup de 
discussió

Grup 2

...

Font: Elaboració pròpia

3era SESSIÓ: Elaboració de nous escenaris

Per a la elaboració en els grups de discussió de noves propostes d’escenaris de futur, 
primerament caldria escollir un dels tres escenaris proposats -(A), (B), o (C)- a partir del 
qual es facin modificacions. Els components dels grups de discussió, amb l’ajuda del 
moderador/a, escolliran quin dels tres escenaris creuen més idoni per a afegir-hi les 
modificacions pertinents. 

Tot seguit s’haurien de triar dues de les variables determinants per a realitzar els nous 
escenaris i repetir així la definició d’escenaris amb la metodologia seguida inicialment a 
partir del repartiment d’aquestes en dos eixos.

Seguint el procés descrit, s’adjunta a continuació un exemple de la realització de nous 
escenaris en els grups de discussió. Aquest grup hauria escollit l’escenari (B) Compliment 
dels objectius del PEC a través de matèria importada. Tot seguit, de la llista de variables 
determinants obtingudes segons la puntuació atorgada pel mateix grup, per exemple 
l’origen de les importacions (continent europeu o bé americà), o el desenvolupament 
socioeconòmic de les zones rurals. (veure figura 4.5). 
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Desenvolupament 
socioeconòmic de les 

zones rurals

No desenvolupament socieconòmic 
de les zones rurals

Importacions del 
continent  europeu

Importacions del 
continent americà

ESCENARI 
(B.4)

ESCENARI 
(B.2)

ESCENARI 
(B.3)

ESCENARI 
(B.1)

Escenari base a modificar: 

 Escenari (B). Compliment dels objectius del PEC a través de matèria importada

Variables determinants dels escenaris:

- Importacions del continent europeu o bé continent americà
- Desenvolupament socioeconòmic o no de les zones rurals

Figura 4.5 Exemple d’elaboració de nous escenaris en un Grup de Discussió

Font: Elaboració pròpia.

4rta SESSIÓ: Síntesi dels Resultats

Després del funcionament en paral·lel dels dos grups de discussió, seria necessària una 
sessió per a fer una posada en comú del treball realitzat en cada un dels grups. Per tal de 
facilitar la dinamització, prèviament els anotadors dels grups farien una proposta que 
posteriorment hauria de ser aprovada per tots els participants del procés.

ETAPA 3: RESULTATS 

Aquesta etapa constaria de recollir els resultats dels grups de discussió, no només de les 
taules i graelles, sinó també una síntesi dels comentaris i qüestions que hagin anat 
sorgint en les discussions de les diferents sessions. Per aquest motiu s’ha realitzat una 
llista de la informació que hauria de ser recollida en les sessions de participació.

1era sessió: Valoració dels escenaris
- Graelles de les variables i la seva puntuació
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- Explicació més extensa dels comentaris fets de les variables (si s’escau)
- Explicació (si s’escau ) del motiu d’afegir noves variables, com s’ha valorat i explicació 
extensa del comentaris que s’hagi fet 
- Aspectes a aprofundir en la recerca, a partir de les variables qualificades d’elevada 
incertesa
- Informacions necessàries per a la discussió de les variables

2ona sessió: Identificació de variables determinants
- Graelles amb les variables identificades com a determinants per a l’elaboració de nous 
escenaris en els grups de discussió i la seva corresponent justificació. 
- Explicació més extensa de la justificació de les variables determinants.

3era sessió: Elaboració de nous escenaris
- Tria dels escenaris base en cada grup de discussió i justificació
- Explicació dels diferents escenaris proposats pels grups de discussió 
- Aspectes que s’hagin discutit que calgui valorar en propers processos d’avaluació

4rta sessió: Síntesi dels resultats
- Graelles de puntuació de les variables, llista de les variables determinants.
- Escenaris elaborats

Per a cada una de les sessions seria convenient realitzar un recull de conclusions 
generals, conclusions específiques, així com un seguiment del procés, que contingui 
també una explicació i justificació de les modificacions d’aquest proposades pels actors si 
s’escau.

4.3 Conclusions

La finalitat d’aquest subcapítol és d’exposar els trets més rellevants d’aquesta proposta, 
d’una banda les oportunitats que ofereix, i de l’altra les limitacions que té, tant pel què fa 
al procés de realització que es duria a terme com pels resultats que s’obtindrien.

Les potencialitats que té aquesta proposta en cas de dur-se a terme són:

- La realització d’aquest procés participatiu d’avaluació representaria el primer espai de 
debat, comunicació i presa de decisions amb els principals actors rellevants del debat 
dels agrocombustibles a Catalunya, suposant d’aquesta manera la obertura del diàleg i el 
foment de la comunicació entre els agents implicats.

- L’etapa del procés d’integració i participació inclou una sessió de identificació de 
variables determinants, fet que ajuda a marcar les noves línies de recerca per tal 
d’obtenir resultats aplicats al territori que siguin rellevants per a la implementació dels 
agrocombustibles, així com per a reduir la incertesa científica dels factors.

- En l’anàlisi realitzat s’han identificat diversos actors públics, provinents de departaments 
de l’administració, per la qual cosa en el disseny del procés participatiu es conta amb una 
diversitat d’administracions. De tal manera, a través de l’aplicació d’aquesta proposta, pot 
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fomentar-se que l’administració tingui una visió global i integradora de la qüestió dels 
agrocombustibles, ajudant es realitzi una acció coordinada en matèria d’agrocombustibles 
que inclogui tots els aspectes del debat en l’aprovació de nous plans i normativa derivada.

Les limitacions del disseny de la proposta i de la realització d’aquesta podrien ser les 
següents:

- Donat que hi ha molts factors que influeixen en la qüestió dels agrocombustibles, és 
possible que es donin discussions sobre matèries molt diverses i amb llenguatges molt 
diferents. Això requeriria una adequació del llenguatge pels participants que no estiguin 
familiaritzats amb el vocabulari, la qual cosa faria alentir el procés.

- És important considerar que hi ha actors que internament han treballat la qüestió dels 
agrocombustibles,  o bé des de fa més temps que els altres, o bé de forma més intensa. 
D’altra banda, altres actors potser tenen grups de recerca o de treball centrats en els 
agrocombustibles però no tracten de forma general la qüestió en tot el col·lectiu. Caldria 
evitar per part de la figura moderadora que alguns actors monopolitzin el debat o tinguin 
una  gran influència en aquest, mentre que  altres acabin jugant un paper secundari i no 
quedin reflexats els seus interessos, valors i perspectives en els resultats finals. 

- En la llista de participants en el grup de discussió no s’han inclòs ni els consumidors 
(usuaris d’agrocombustibles purs o en barreja) ni la població en general ni les empreses 
petroleres. Aquest fet respon a que no s’han identificat com a actors intencionals en 
l’anàlisi previ realitzat; no articulen un discurs únic ni han realitzats fets destacables que 
hagin influït en el procés de la política pública. Tanmateix, en propers processos 
participatius seria convenient incloure aquests agents  per tal de traslladar el debat i fer-lo 
més ampli, així com per augmentar la utilitzat i la representativitat dels resultats del 
procés. 

Finalment, cal afegir que el debat dels agrocombustibles no pot deixar de banda la 
discussió dels objectius marcats per la política pública, i centrar-se en els mitjans per a 
aconseguir-los. És necessari un replantejament, que requereix de noves formes d’anàlisi, 
perquè engloba no només matèria energètica, sinó model territorial i de 
desenvolupament . El procés participatiu, que hauria de servir per a fonamentar la presa 
de decisions polítiques, no hauria de deixar de banda la valoració de la concreció, 
definició i terminis de compliment dels objectius marcats. 
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A continuació s’abordaran les principals qüestions de l’estudi dels agrocombustibles a 
Catalunya i de la proposta d’avaluació integrada participativa de la política pública. Es 
realitzarà una síntesi dels trets més rellevants dels aspectes tractats al llarg del treball, 
així com una breu exposició de possibles línies d’aprofundiment en noves recerques o 
propostes d’aplicació en un futur proper. 

De l’estudi de la situació energètica de forma global, a nivell de Catalunya  cal destacar:

Els darrers temps s’han caracteritzat per un elevat consum energètic, que a més a 
més es troba en continu creixement. És destacable que el sector transports suposa 
aproximadament un 40% d’aquest consum energètic, el qual té com a font energètica 
quasi única el petroli.

El preu del petroli ha anat en augment, molt acusadament els darrers temps. Es 
comença a parlar de que l’esgotament del petroli es troba en un futur proper (peak-oil).

Les pautes d’ocupació del territori, residència i mobilitat són elements estructurals 
del model de desenvolupament actual a Catalunya, difícils de canviar, que a més van 
associats a un gran consum energètic, i l’ús del transport privat.

Per aquests motius, els agrocombustibles són una alternativa relativament fàcil 
d’implantar com per substituir el petroli, sense haver de realitzar canvis estructurals en el 
sistema. 

Sobre el context normatiu dels agrocombustibles a Catalunya, cal senyalar que:

A l’Estat Espanyol, la normativa referent als agrocombustibles no ha aparegut fins 
l’aprovació de normatives europees amb objectius vinculants d’obligat compliment, 
que havien de ser transposades. A patir del 2003, doncs, s’aproven les primeres lleis 
espanyoles pel què fa als agrocombustibles. La normativa catalana pel què fa a  
agrocombustibles, apareix en el 2005, emmarcada dins el PEC, que, tot i que 
Catalunya no té objectius a complir, estableix objectius i calendari per compliment 
d’aquests.

El PEC, com a política pública marc dels agrocombustibles, no té estudis previs 
que indiquin els objectius òptims que haurien d’assolir-se en agrocombustibles. El pla 
traça línies generals, de manera que no s’especifica com cal arribar al compliment dels 
objectius, és a dir com haurà d’implantar-se la política.

Del debat dels agrocombustibles a Catalunya és important apuntar que: 

Els actors no han participat d’espais de debat articulat ni comunicació pel què fa a 
l’aplicació del PEC i els seus objectius, sinó que han elaborat comunicats de 
posicionament, realitzat accions o estudis propis sense intenció de interactuar amb els 
altres actors implicats. 



Capítol 5. Conclusions

118

Les variables identificades en el debat a nivell català, les que són de caire 
territorial i aplicat a Catalunya no han estat al centre de la discussió; els actors no es 
posicionaven de manera clara en aquests aspectes, probablement perquè no hi ha 
resultats concloents ni estudis que puguin fonamentar una clara determinació dels 
actors. 

La proposta dissenyada d’avaluació integrada i participativa dels escenaris de futur 
d’implementació dels agrocombustibles, intenta respondre a la situació d’incertesa, 
complexitat i desestructuració del debat, amb la voluntat d’augmentar la representativitat, 
legitimitat i eficàcia de les polítiques públiques, així com per tal de garantir-ne la seva 
sostenibilitat ecològica i social. En aquesta línia, cal destacar: 

Davant les característiques de la temàtica dels agrocombustibles, complexa, 
multiescala, i multifactorial, és necessari un nou enfocament per tal de reestructurar el 
problema de forma integradora, amb totes les parts implicades. 

La proposta dissenyada té certes limitacions pel què fa l’etapa d’integració i 
participació del procés. Aquestes limitacions estan associades principalment al debat 
que podria donar-se en els grups de discussió dissenyats, ja sigui per la seva 
composició final o bé per la participació i motivació dels actors convidats. D’altra 
banda, les empreses petroleres, els consumidors de carburants i la població en 
general no han estat inclosos en aquesta proposta ja que no han estat identificats com 
a actors intencionals en l’anàlisi. Malgrat això, haurien de tenir-se en compte en 
propers processos d’avaluació d’escenaris d’agrocombustibles a Catalunya per tal de 
maximitzar la utilitzat i la representativitat dels resultats.

L’avaluació d’escenaris de futur dels agrocombustibles mitjançant la puntuació de 
variables implicades representa la creació del primer espai de debat estructurat i 
integrador en el debat, oferint la possibilitat d’establir les noves línies de recerca 
necessàries per a la implementació de la política, així com d’ajudar a que 
l’administració pública realitzi una acció coordinada entre diferents departament 
implicats en aquesta nova aposta energètica

Futures recerques i aplicacions de l’estudi

És important remarcar que aquesta proposta representaria l’avaluació inicial de la 
aplicació dels agrocombustibles a Catalunya, de manera que, un cop obtinguts els 
resultats caldria dissenyar i realitzar almenys un altre procés participatiu per tal 
d’arribar a un consens de quines haurien de ser les actuacions i determinacions a 
prendre per a la aplicació dels agrocombustibles a Catalunya.

Actualment s’està redactant un Pla d’Implementació del Biodièsel per part de la 
Direcció d’Energia, dins del Departament d’Economia. Aquesta suposa una gran 
oportunitat per a l’aplicació de metodologies participatives, com la proposta realitzada 
en aquest estudi, per tal de fonamentar les decisions polítiques, i influir de forma 
rellevant en l’elaboració de plans i normatives amb implicacions ambientals, 
econòmiques i socials. 
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Hi ha múltiples opcions de producció de carburants alternatius al petroli que de 
forma emergent estan sent investigades en els darrers temps. Aquestes alternatives, 
provinents de biomassa d’origen molt divers(forestal, algues, ...), han estat 
anomenades combustibles de segona generació. El disseny d’una avaluació integrada 
dels possibles productes que podrien substituir el petroli podria ser una nova línia de 
treball per tal de realitzar una acció més global en matèria energètica.

Malgrat tot, resultaria essencial realitzar un debat ampli, estès i estructurat sobre les 
necessitats energètiques i el model de desenvolupament de la societat actual, de manera 
que les noves polítiques públiques, ja sigui en matèria energètica, com en altres 
qüestions, representessin una aposta real per la sostenibilitat. 
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Taula 8.1 Pressupost de l’elaboració del projecte 

CONCEPTE QUANTITAT PREU UNITAT
( € / unitat )

PREU TOTAL
( € )

Recursos humans

Salari
500 hores x12 €/hora 6.000€

Transport
Tren

Targeta T-10 (3 
zones

2 unitats x 19,80/ T-10 39,60€

Cotxe
Combustible 
vehicle propi

30,30 litres x1,32 € / litre 40 €

SUBTOTAL RECURSOS HUMANS 6.079,60€
Recursos materials

Material 
d’oficina

Impressions 450 pàgines x0,03 € / pàgina 13,5€
Fotocòpies 300 pàgines x0,03 € / pàgina 9 €
CD 5 unitats x0,35 €/ unitat 

1,75€
Enquadernació 5 unitats x1,25 € / unitat 6,25 €

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALS 30,50€
Cost fix

Infrastructures 500 €
Amortització material
(vehicle propi, ordinador, gravadora)
Comunicacions 
(telèfon + internet)

SUBTOTAL COST FIX 500€
BASE 6.610,10€

IVA (+ 16%) 1.057,62€
TOTAL (IVA inclòs) 7.667,72€

Font: Elaboració pròpia



Pressupost i programació

136

Taula 8.2 Programació de l’elaboració del projecte.

Font: Elaboració pròpia

Setmana Tasca

1 Formació de l’equip de treball. Primeres propostes d’investigacions
2 Primer contacte amb el tutor. Tria de la investigació.
3 Recerca bibliogràfica preliminar i lectura

OCTUBRE

4 Definició dels objectius generals
5
6
7

NOVEMBRE

8

Definició i contextualització de la temàtica. Assistència a conferències.
Recerca bibliogràfica dels antecedents.

9
10
11
12

DESEMBRE

13

Assistència a conferències
Redacció de l’esborrany dels antecedents.

14
15
16

GENER

17

Redacció de l’esborrany dels antecedents (capítol 2)

18
19

Identificació dels actors implicats.

20 Definició de la informació necessària
FEBRER

21
22

Recerca i primer contacte amb actors

23
24

Correccions de l’esborrany dels antecedents (capítol 2)

25
MARÇ

26
Preparació entrevistes

27
28
29

ABRIL

30

Realització d’entrevistes. Elaboració  i enviament de qüestionaris via correu electrònic.  
Recopilació de material dels actors i sobre el debat.

31
32
33
34

MAIG

35

Realització d’entrevistes. Qüestionaris electrònics pendents. 
Interpretació de la informació i elaboració de material analític

36
37
38

Redacció dels resultats de l’anàlisi.

39 Definició dels nous objectius.
JUNY

40
41

Primera recerca bibliogràfica i lectura

42 Contextualització 
43 Estudi d’altres treballs amb temàtica similar

JULIOL

44
45

Recopilació de material analític.

46
47

Interpretació de la informació i elaboració de material analític 
Redacció

AGOST

48 Impressió de l’esborrany, lectura i correccions. Arreglar aspectes formals del document.
49 Impressió i presentació del document

SETEMBRE
50 Preparació i realització de la defensa del projecte
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